
 SETENGAH...Baca Hal 4

 BALAS...Baca Hal 4
 WAJAH...Baca Hal 4  PHK...Baca Hal 4

 AQUA...Baca Hal 4

 KIRIM...Baca Hal 4

 SUBUH 04:24        DZUHUR 11:45         ASHAR 14:53       MAGRIB 17:50         ISYA 18:59

SENIN, 9 OKTOBER 2017 / 19 MUHARRAM 1439 H HARGA RP 3.000

FRIENDLY MATCH

Indeks Hari Ini 

Soal Perum MR, Ini Kata 
Depeloper

Komisi IV Harus 
Diperiksa

“Asal ulah berdalih we, piraku 
masarakat nu kena ku dampak 
diantep”

“Aya naon tah, sok lah ungkap 
tepi ka akar-akar na tong di 
arantep”

Di Balik Pembuatan Magma Indonesia, Aplikasi dan Laman untuk Antisipasi Bencana Geologi

Kirim Notifi kasi Begitu Terjadi Perubahan Status 

Setengah Mati Buktikan 
Diri Masih Hidup

JUANA Escudero masih hidup. Segar bugar 
sehat walafiat. Tinggal bersama keluarg-
anya di Alcala de Guadaira, kawasan suburb 
Sevilla, Spanyol. Tapi, dia disangka sudah 
meninggal oleh semua instansi pemerintah. 
Dia pun berniat membongkar kuburan untuk 
membuktikan diri masih hidup. Nah lho?

Trio pembuatnya meran-
cang Magma Indonesia 

untuk mengantisipasi le-
tusan gunung, tanah long-
sor, gempa bumi, maupun 
tsunami. Sangat memang-

kas waktu penyebaran hasil 
analisis petugas pantau 

yang amat dibutuhkan ma-
syarakat. 

SAHRUL YUNIZAR, 
Karangasem

MALAM terus beranjak Senin lalu 
(2/10) itu. Tapi, Martanto tetap terpaku 
di Pos Pantau Gunung Api Agung. 

TEROBOSAN: 
Devy Kamil 
Syahbana 
(kanan) dan 
Martanto 
di Pos 
Pengamatan 
Gunung 
Agung di 
Rendang, 
Karangasem 
(4/10).

FOTO:RAKA DENNY/JAWA POS

Aqua dan PLTU IP 
Diamuk Bupati

SENIN, 9 OKTOBER 2017 / 19 MUHARRAM 1439 H H

Saatnya Hapus Rekor Imbang
BANDUNG- Di musim ini, Persib 

Bandung seolah kena kutukan jika 
manggung sore hari. Dari enam per-
tandingan sore, hasilnya 5 kali imbang 
dan 1 kali kalah di markas Perseru 
Serui.

 Maung Bandung pun imbang ketika 
meladeni Persipura Jayapura, Semen 
Padang, Bali United dan Bhayangkara 
FC. Tiga pertandingan sore terakhir 
Persib bahkan tampil dengan status 
tuan rumah.  Tekad Persib Bandung 
untuk segera menuntaskan tren nega-
tif dalam partai kontra Barito Putera 
sangat tinggi. Michael Essien dkk akan 
‘terbantu’ dengan waktu kick off  yang 
digelar di malam hari di Stadion Si 
Jalak Harupat (Live TV One).

 SAATNYA...Baca Hal 4

HEAD TO HEAD PERSIB
VS BARITO PUTERA :

18/06/17 Barito Putera 1 – 0 Persib

04/12/16 Barito Putera 1 – 1 Persib

13/08/16 Persib 2 – 0 Barito Putera

10/06/14 Persib 3 – 1 Barito Putera

09/03/14 Barito Putera 0 – 2 Persib

VSPERSIB BARITO PUTERA

SUKABUMI - Ada hal menarik dalam 
sambutan penutupan Pameran Pekan Raya 
Sukabumi (PPRS) Hari Jadi Kabupaten 
Sukabumi ke-72 yang disampaikan oleh 
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. Orang 

“Dua perusahaan ini saya perhatikan 
kontribusinya tidak jelas untuk acara ekspo 
pembangunan ini. Kalau hanya nyumbang air 
mineral, air mineral dari PDAM juga bisa,”

 SAATNYA ... Baca Hal 4

3 Indonesia U-19 vs Thailand U-19 0

Balas Dendam 
Sempurna

CIKARANG - Timnas U-19 Indonesia ber-
hasil menuntaskan dendam kekalahan dari 
Th ailand. Dalam laga persahabatan di Stadi-
on Wibawa Mukti, Cikarang, kemarin (8/10), 
Indonesia menang dengan skor 3-0 atas 

SELEBRASI : Pemain Timnas U-19 saat merayakan gol 
uasi menjebol gawang Timnas Thailand di Stadion Wibawa 
Mukti, Cikarang, kemarin (8/10), Indonesia menang dengan 
skor 3-0 atas Thailand.

MARWAN HAMAMI
 Bupati Sukabumi

Wajah Peradilan 
Kembali Tercoreng

JAKARTA – Wajah peradilan di negeri 
ini kembali tercoreng dengan ditang-
kapnya Sudiwardono oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua 
Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara 
ini ditangkap karena diduga menerima 

FOTO:REZA MANGANTAR/MENADO POST

DIGELEDAH : Pemeriksaan di lakukan KPK di kantor Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, kemarin (8/10). Waktu pemeriksaan tersebut 
memakan waktu kurang lebih 7 jam mulai siang hingga malam hari.

PHK Hantui 
Pekerja 

JAKARTA- Dua hari lalu sekelompok ri-
buan buruh memperingati Hari Kerja Layak 
Internasional (Internasional World Day of 
Decent Work) di depan istana negara dan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
Pada aksi tersebut, buruh menyampaikan 
tiga tuntutan, yakni tolak upah murah dan 
cabut peraturan Pemerintah(PP) 78/ 2015 
tentang pengupahan, jaminan kesehatan 
bisa digunakan di seluruh rumah sakit di 
Indonesia dan stop Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK). ”Untuk mencegah PHK, pen-
gusaha dan pekerja harus mengaktifkan 
lagi dialog lewat Lembaga Kerja Sama (LKS) 
Tripartite,” ujar Karo Humas Kementerian 
Ketenagakerjaan Sahat Sinurat kepada 
INDOPOS, kemarin (8/10).

 Karena, menurut mantan Direktur 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan In-
dustrial (PHI) ini tingginya angka pemu-
tusan hubungan kerja disebabkan kurang 
harmonisnya hubungan industrial. Dialog 
hubungan industrial tersebut, ditambah-
kan Sahat meliputi kondisi perusahaan 
hingga perubahan kebijakan. ”Itu untuk 
mencari solusi. Bisa saja dengan peningka-
tan produktifi tas, peningkatan ketrampilan, 

VS BA
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HOAX ATAU BUKAN

KRISDAYANTI
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MENJADI  seorang pe-
rempuan tidak membatasi 
gerak Desti Alkano. Sudah 
Sembilan tahun ini, Desti 
(begitu panggilan akrabnya) 
merantau di Groningen dan 
kemudian pindah ke Ma-
astricht, Belanda bersama 
suaminya Syarif Riyadi dan 
satu anaknya.

Di sana, perempuan be-
rambut pendek tersebut 
menjalani perannya sebagai 
peneliti.

“Sebelum ini saya di lem-
baga penelitian pemerintah 
Belgia. Tetapi melihat ada 
ruang untuk ikut berkontri-
busi langsung di tengah ma-
syarakat, saya memutuskan 
untuk keluar dari lembaga 
tersebut dan berencana un-

tuk kembali ke tanah air 
dalam waktu dekat,” terang-
nya saat dihubungi melalui 
whatsapp, Jumat kemarin 
(6/10).

Meski sudah lama tinggal 
di luar negeri, nyatanya hati 
Desti masih tertambat di 
tanah kelahirannya. Hal ini 
terlihat dari kunjungannya 
Juli lalu ke Indonesia, khu-
susnya Kota Kediri. Setelah 
berkeliling kota, Desti mera-
sa ada banyak hal yang ingin 
dilakukannya di Kota Tahu.

“Juli kemarin pulang, ada 
banyak sekali hal menge-
jutkan yang saya dapatkan 
di Kota Kediri,” tambah pe-
rempuan 32 tahun tersebut 
kepada wartawan koran ini.

Memang Kota Kediri tidak 

bisa serta-merta dibanding-
kan dengan kota-kota di 
Eropa, tempatnya tinggal. 
Meski demikian, bagi Desti 
ada banyak progres pemba-
ngunan yang ditemukannya 
ketika pulang ke rumah 
orang tuanya di Kelurahan/
Kecamatan Mojoroto, Kota 
Kediri.

“Fasilitas umumnya hebaat 
bangeet.. sudah banyak, 
rapi, dan banyak ruang ter-
buka hijaunya,” urainya an-
tusias.

Desti yang juga pemerhati 
lingkungan mengapresiasi 
upaya pemkot dalam me-
nangani sampah. Sudah ada 

banyak tong-tong sampah 
terpisah antara organik dan 
anorganik yang disediakan 
di titik-titik keramaian. Se-
hingga sampah bisa terpilah 
sejak dari sumbernya. Bagi 
Desti, penanganan sampah 
anorganik di Kota Kediri juga 
sudah cukup baik. Warga 
pun paham bahwa sampah 
tersebut bernilai ekonomis. 
Sehingga warga tidak segan 
mengumpulkannya untuk 
kemudian dijual kembali 
ke pengepul. Atau ada pula 
warga yang melakukan daur 
ulang secara mandiri.

Namun hal yang berbeda 
terjadi pada sampah or-

ganik. Desti melihat war-
ga masih minim minatnya 
terhadap sampah hijauan 
atau sisa makanan. Padahal 
sampah jenis ini juga bisa 
dimanfaatkan dan bernilai 
ekonomis. Karena kurang 
dimanfaatkan, sampah or-
ganik seringkali menjadi 
sumber penyakit bagi ling-
kungan.

“Sudah ada sih kelompok 
masyarakat yang melakukan 
pengelolaan sampah orga-
nik tetapi jumlahnya masih 
sangat terbatas jadi masih 
harus dimaksimalkan lagi,” 
tandas lulusan magister dan 
doktoral University of Gro-
ningen, Belanda tersebut.

Termasuk penanganan 
sampah di Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA) Kota 
Kediri. Sanitary landfill-
-nya, menurut Desti, masih 
harus di-upgrade. Dengan 
cara yang tepat, nantinya ti-
dak perlu ada penumpukan 
sampah organik seperti yang 
saat ini terjadi.

“Jika bisa dimaksimalkan 
pemanfaatannya, nantinya 

Kota Kediri bisa menjadi 
kota dengan zero waste tan-
pa perlu TPA untuk sampah 
rumah tangga,” tandasnya 
gamblang.

Setelah kembali ke Tanah 
Air, Desti ingin membentuk 
daerah percontohan untuk 
pengelolaan sampah terpa-
du tersebut. Di proyek itu 
nantinya akan diberlakukan 
aturan yang memang meng-
ikat dan teknik pengelolaan 
sampah yang tepat. Seperti 
yang pernah dialami Desti 
sendiri ketika tinggal di Ma-
astricht.

“Saya pernah kena denda 
sekitar 300 Euro karena sa-
lah jadwal mengeluarkan 
sampah,” terangnya sambil 
tertawa.

Memang sistem pembu-
angan sampah nantinya di 
wilayah percontohan tidak 
akan seketat itu. Namun 
setidaknya aturan dan pe-
ngelolaan sampah di luar 
negeri bisa sedikit banyak 
mengilhami regulasi yang 
akan diterapkan meski se-
dikit demi sedikit.

“Pastinya tidak serta-merta 

dapat diterapkan di sini. 
Harus perlahan tetapi pasti 
sehingga tidak menjadi pe-
lumrahan juga,” tegas putri 
sulung dari pasangan Suko 
Susilo dan Binti Rachmawati 
tersebut.

Desti sendiri sampai saat 
ini masih terus menimbang 
dan memperhitungkan. Dari 
respons yang didapatkan-
nya, Kota Kediri dirasa pa-
ling ideal untuk dijadikan 
wilayah percontohan pe-
ngelolaan sampah terpadu 
tersebut. “Saya sudah komu-
nikasi dengan Bapak Wali 
Kota dan responsnya sangat 
bagus,” bebernya.

Hanya saja, perempu-
an yang juga pendiri dari 
Energy Academy Indonesia 
tersebut masih belum me-
netapkan waktu pastinya. 
Pasalnya, Desti masih harus 
berkoordinasi dengan selu-
ruh jajaran Pemerintahan 
Kota Kediri dalam berkomit-
men tinggi menjadikan Kota 
Kediri sebagai kota bebas 
sampah. “Harapannya bisa 
segera direalisasikan,” pun-
gkasnya.(rk/dna/die/JPR)

Banyak peneliti yang telanjur “merasa enak” 
tinggal dan berkarir di luar negeri. Namun 

tidak bagi Desti Alkano. Perempuan asli 
Kelurahan/Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri 

ini justru ingin balik kampung. Seperti apa 
rencananya?

DINA ROSYIDHA.

Kisah Warga Mojoroto yang Jadi Peneliti di Belanda

Salah Jadwal Buang Sampah Kena Denda 300 Euro

SENIN, 9 OKTOBER 20172

FT:DOK DESTI ALKANO

RENCANA PULANG: Desti Alkano bersama dengan rekan 
penelitinya di VITO EnergyVille Belgium, Belgia.

Telanjur Sebar 
Kabar Duka, eeeh... 
Ternyata Salah
JAGAT hiburan tanah air kemarin dikagetkan sebuah 

kabar duka. Pelawak asal Betawi Malih Tong Tong 
dikabarkan meninggal dunia. Informasi itu sangat cepat 
menyebar luas melalui pesan di grup-grup percakapan dan 
status media sosial. Maklum, Malih termasuk salah seorang 
pelawak legendaris.

Informasi yang beredar bernada belasungkawa. 
”Innaalillaahi wainnaa ilaihi roojiun. Telah meninggal 
dunia sosok figur Lenong Betawi yang kita kenal Pak Haji 
Malih (Malih Tong Tong). Mohon doanya semoga diterima 
amal ibadahnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi 
Allah SWT,” tulis pembuat pesan.

Kabar itu juga dilengkapi alamat rumah duka. Yakni, 
Masjid Al Huda, Jalan Masjid Al Ishlah, RT 09, RW 07, 
Ciracas, Jaktim. Sekilas tidak ada yang janggal dengan 
informasi tersebut. Apalagi, alamat rumah yang 
dituliskan benar.

Kabar itu ternyata keliru. Kabar duka memang datang 
dari keluarga Malih. Tapi, yang meninggal adalah Saamah 
binti Saidih, istri Malih. Bukan Malih seperti yang 
menyebar di media sosial. Sayangnya, informasi salah 
tersebut telanjur tersebar. 

Dalam sejumlah foto yang dimuat media terkait kematian 
Saamah, Malih terlihat bersedih saat memandang jenazah 
istrinya. Kematian Saamah juga dikuatkan dengan status 
Instagram Ucup Nirin, menantu Malih. ”Innalillahi, telah 
meninggal ema saya. Istri dari Pak Haji Malih...” tulis artis 
yang dikenal dengan nama Bang Ocid itu kemarin (5/10) 
sebagaimana dikutip JPNN. (eko/gun/jpnn/c6/fat)

Kicauan Palsu di Tengah 
Tragedi Las Vegas

MENYEBARKAN hoax di 
tengah tragedi atau bencana 
tampaknya sudah menjadi 
fenomena masyarakat global. 
Di Amerika Serikat, yang sering 
kali menjadi contoh sebuah 
negara maju, ternyata kon-
disinya sama saja. Tragedi 
penembakan di Mandalay Bay, 
Las Vegas, pada Minggu malam 
lalu (1/10) pun tak luput dari 
penyusupan informasi-in-
formasi hoax.

Informasi abal-abal yang me-
warnai tragedi berdarah itu 
bahkan jauh lebih konyol jika 
dibandingkan dengan hoax biasa 
yang menyebar di tanah air. 
Misalnya, kicauan (istilah lain 
dari posting di Twitter) yang dibuat 
akun @bloomoreos pada Senin 
(2/10). Dia mem-posting foto 
seorang laki-laki necis. Dalam posting 
itu diselipkan kata-kata, ’’My dad 
is missing after Las Vegas shooting. 
Please RT and share. We are distraught 
#LasVegas #LasVegasShooting 
#MandalayBay’’.

Mungkin akun @bloomoreos 
sengaja ingin mendapatkan re-
tweet agar akunnya lebih bernilai 
jual. Niat itu memang kesampaian. 
Posting tersebut sempat dibagikan 
ulang hingga 400 kali. Tapi, akun 
tersebut akhirnya ditangguhkan 
oleh Twitter karena menyebar 
kabar hoax.

Foto pria yang disebut ’’My dad’’ 
dalam posting itu ternyata Johnny 
Sins. Dia seorang bintang porno. 
Pesan kami, ketika sedang ber-
sama anak-anak, Anda jangan 
coba membuka akun resmi Johnny 
Sins di Twitter. Nah, Johnny Sins 
bukanlah korban penembakan 

di Mandalay Bay.
Ulah yang sama dilakukan 

akun Twitter @redevice. Dia 
mengaku kehilangan anaknya 
saat tragedi Mandalay Bay. 
’’Please RT I’m really worried.’’ 
Menurut tulisan USA Today, 
akun yang kini di-suspend oleh 
Twitter itu sempat mendapatkan 
retweet (RT) 5.000 kali.

Hoax lainnya yang mewarnai 
tragedi dengan jumlah korban 
lebih dari 50 orang itu adalah 
informasi soal pelaku penem-
bakan. Pada 2 Oktober lalu, akun 
Twitter @Hermann_Days (Bofa 
Deez) mem-posting kabar bahwa 
polisi telah mengidentifikasi 

pelaku. ’’#MANDALAY BAY 
SHOOTER IDENTIFIED AS 32 
YEAR OLD ISLAMIC CONVERT 

SAMIR AL-
HAJEED #mandalaybay.’’

Status itu di-posting lengkap 
dengan meme yang memuat 
gam bar sebuah konser, foto se-
orang pria, serta tulisan breaking 
news. Posting @Hermann_Days 
tersebut sempat dibagikan ulang 
oleh ratusan netizen. Hingga 
kemarin, posting itu masih ada, 
belum dihapus. Akun @Hermann_
Days rupanya juga lolos dari 
penangguhan pihak Twitter.

Lucunya, foto pria yang di-
posting sebagai aktor penem-
bakan di Las Vegas tersebut 
ternyata Sam Hyde. Dia seorang 
komedian Amerika. Sam Hyde 
memang pernah berpose meng-
angkat senjata. Foto dengan 
pose itu mudah sekali ditemukan 

di search engine dengan kata 
kunci Sam Hyde.

Sam Hyde tentu tak punya 
hubungan dengan penembakan 
di Las Vegas. Sebab, polisi telah 
merilis pelaku penembakan 
bernama Stephen Craig Paddock. 
Pria berusia 64 itu merupakan 
pelaku tunggal. Aksi Paddock 
juga tak berkaitan dengan ja-
ringan teroris internasional. 

Hoax terkait dengan tragedi di 
Las Vegas itu bisa menjadi pe-
lajaran bersama bagi kita. Jangan 
mudah percaya begitu saja ter-
hadap sebaran informasi di media 
sosial. Juga yang berasal dari 
blog-blog tidak kredibel. 

Apalagi, algoritma Google 
dan Facebook sempat keco-
longan dengan mempromosikan 
kabar-kabar tidak benar terkait 
dengan penembakan di Las 
Vegas sebagai top story mereka. 
Dikutip dari BBC, Google dan 
Facebook akhir nya meminta 
maaf karena algo ritmanya tidak 
bisa membendung kabar tidak 
benar mengenai penembakan 
di Las Vegas.

Mungkin kasus hoax dari tra-
gedi di Las Vegas itu juga bisa 
menjadi pelajaran bagi Tukul 
Arwana dan para komedian 
lain nya. Tukul yang sering meng-
hibur di acara-acara TNI lebih 
baik tidak me mublikasikan fo-
tonya yang ber pose memegang 
senjata. Sebab, bisa saja kelak 
dia dijadikan hoax sebagai pelaku 
kriminal di Ame rika Serikat. 
Sebab, banyak juga penduduk 
Paman Sam yang tidak mengenali 
Sam Hyde, apalagi Tukul Arwana. 
Hehehe. (gun/eko/c19/fat)
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Johnny Sins tidak 
pernah menjadi 
korban penembakan 
di Mandalay Bay, 
Las Vegas. Pelaku 
penembakan juga 
bukan Sam Hyde 
yang fotonya dipajang 
dengan nama Samir Al 
Hajeed.
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Asyik Bisnis Fashion
NAMA beken Krisdayanti se-

bagai biduan masih terasa. 
Buktinya, diva pop Indonesia 
itu masih terlihat sibuk me-
nerima berbagai job nyanyi 
di Jakarta. Kini dia

memilih menghabiskan 
libur akhir tahun dan awal 
tahun di kampung hala-
man sang suami, Timor 
Leste.

’’Saya sekalian ingin 
mengembangkan bisnis 
di sana (Timor Leste, 
Red),’’ ujar perempuan 
yang kerap disapa KD ter-
sebut saat diwawancarai 
di Lippo Mall Kemang, 
Jakarta Selatan, bebe-
rapa waktu lalu.Akhir-
-akhir ini KD bersama sang suami, Raul Lemos, 
memang asyik menjalankan bisnis di bidang fashi-
on. Batik khas Timor Leste dipilih karena keunikan 
dan eksistensinya sejak dulu. 

KD menceritakan, ide bisnis itu muncul setelah 
dirinya melihat dan mulai memiliki ketertarikan 
lebih terhadap batik.

Dari sana, KD mulai berpikir dan memiliki ide 
untuk mengembangkan corak kain khas Timor Leste 
menjadi seperti batik.

KD juga sadar bahwa tak selamanya bisa mengan-
dalkan pekerjaannya sebagai penyanyi. 

Dia mengakui bisa mendapatkan ide kreatif untuk 
memodifi kasi batik kain khas Timor Leste. (wik/ 
ind/c16/ano)
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Honorer Tuding 
MenPAN-RB Ingkar Janji

JAKARTA - Kebijakan pe-
merintah merekrut CPNS dari 
pelamar umum dinilai me-
langgar kesepakatan, antara 
pemerintah dan DPR RI.

Menurut Ketua Umum Fo-
rum Honorer Kategori Dua 
Indonesia (FHK2I) Titi Pur-
waningsih, pada Oktober 
2016, ada kesepakatan antara 
Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (MenPAN-RB) As-
man Abnur dengan Komisi II 
DPR RI bahwa tidak akan me-
rekrut CPNS pelamar umum 
sebelum masalah honorer K2 
dituntaskan.

"MenPAN-RB telah melaku-
kan pengingkaran. Walaupun 
kesepakatan itu kekuatan-
nya masih di bawah undang-
-undang tapi kan dibuat di 
rumah rakyat yang terhormat," 
kata Titi, kemarin (8/10).

Dia menambahkan, apa 
jadinya bila semua menteri 

bisa melakukan pengingkaran 
karena atas dasar kesepakat-
annya tidak mengikat. Pada-
hal rapat kerja DPR dengan 
pemerintah sangat dibutuh-
kan dalam fungsi pengawasan 
legislatif.

"Kami melihat di sini Men-
PAN-RB memang tidak punya 
itikad baik menyelesaikan K2. 
Kami juga melihat dibanding 
menteri sebelumnya, Menteri 
Asman lah yang paling tidak 
kooperatif dengan honorer 
K2, seolah-olah kami ini be-
nalu pemerintah," tegasnya.

Dia juga mengkritisi pem-
bahasan anggaran antara Ke-
menPAN-RB dengan Komisi II 
pada 2 Oktober. 

Pemerintah tidak menga-
lokasikan anggaran sepeser 
pun buat honorer K2. "Sudah 
kelihatan jelas, Pak Asman 
memang tidak niat menyele-
saikan masalah K2," tandas-
nya. (esy/jpnn)

FT:DOK.JPNN.COM

MENANGIS: Honorer K2 menuntut diangkat menjadi PNS.



KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Nomor Telepon

Penting
1. Polisi
2. Ambulans 
3. BASARNAS
4. Kantor Pos
    Kota Sukabumi 
5. PDAM TBW 

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

. Ambulans 118 
6. Pemadam Kebakaran
7. PLN 
8. Gangguan PJU 
    Kota Sukabumi
9. Telkom
10. KODIM 0607

113 atau (0266) 222155
123 atau (0266) 221163
(0266) 222142

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

1. Polsek Cikole 
2. Polsek Gunung Puyuh
3. Polsek Citamiang 
4. Polsek Warudoyong
5. Polsek Baros 
6. Polsek Cibereum
7. Polsek Lembursitu
8. Polsek  Cisaat

(0266) 215785
(0266) 218182
(0266) 216110
(0266) 241712
(0266) 221834
(0266) 234919
(0266) 231210
(0266) 222352

9. Polsek Sukabumi
10. Polsek Sukaraja
11. Polsek Sukalarang 
12. Polsek Kadudampit
13. Polsek Kebon Pedes
14. Polsek Cireunghas
15. Polsek GN.Guruh

(0266) 223298
(0266) 221745
(0266) 261349
(0266) 214643
(0266) 245983
(0266) 243376
(0266) 6325354

. Polsek Gunung Puyuh (0266) 218182 . Polsek Sukaraja (0266) 221745

. Polsek Citamiang (0266) 216110 . Polsek Sukalarang (0266) 261349

. Polsek Warudoyong (0266) 241712 . Polsek Kadudampit (0266) 214643

. Polsek Baros (0266) 221834 . Polsek Kebon Pedes (0266) 245983

. Polsek Cireunghas (0266) 243376. Polsek Cibereum (0266) 234919

. Polsek GN.Guruh (0266) 6325354. Polsek Lembursitu (0266) 231210

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

1. PMI Kab. Sukabumi 
2. Unit Tranfusi Darah PMI Kab. Sukabumi
3. PMI Kota Sukabumi
4. Unit Donor Darah (UDD) Kota Sukabumi

(0266) 236447 
(0266) 236974
(0266) 213119 
(0266) 226551

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

1. Polsek Cibadak
2. Polsek Nagrak
3. Polsek Cikidang
4. Polsek Cikembar
5. Polsek Cicurug
6. Polsek Parung Kuda
7. Polsek Kalapa Nunggal 
8. Polsek Palabuhanratu
9. Polsek Warung Kiara
10. Polsek Cisolok
11. Polsek Jampang Tengah :
12. Polsek Sagaranten
13. Polsek Lengkong
14. Polsek Ciemas
15. Polsek Surade

(0266) 531136
(0266) 534110
(0266) 621210
(0266) 321110
(0266) 731210
(0266) 531853
(0266) 620110
(0266) 431110
(0266) 321823
(0266) 431034
(0266) 460110
(0266) 341125
(0266) 6461567
(0266)      -
0266) 490295

16. Polsek Cidahu
17. Polsek Parakan Salak
18. Polsek Simpenan
19. Polsek Cikakak
20. Polsek Purabaya
21. Polsek Tegal Buleud
22. Polsek Kali Bundeur
23. Polsek Ciracap
24. Polsek Jampang Kulon
25. Polsek Bojong Genteng
26. Polsek Caringin
27. Polsek Nyalindung
28. Polsek Gegerbitung
29. Polsek Curug Kembar

(0266) 733598
(0266) 735117
(0266) 490599
(0266) 6440361
(0266) 340099
(0266)     -
(0266)     -
(0266) 490487
(0266) 490110
(0266) 620580
(0266) 238307
(0266) 480110
(0266) 241592
(0266)     -

. Polsek Nagrak (0266) 534110 7. Polsek Parakan Salak (0266) 735117

. Polsek Cikidang (0266) 621210 8. Polsek Simpenan (0266) 490599

. Polsek Cikembar (0266) 321110 9. Polsek Cikakak (0266) 6440361

0. Polsek Purabaya (0266) 340099. Polsek Cicurug (0266) 731210

1. Polsek Tegal Buleud (0266)     -. Polsek Parung Kuda (0266) 531853

2. Polsek Kali Bundeur (0266)     -. Polsek Kalapa Nunggal (0266) 620110

3. Polsek Ciracap (0266) 490487. Polsek Palabuhanratu (0266) 431110

4. Polsek Jampang Kulon (0266) 490110. Polsek Warung Kiara (0266) 321823

5. Polsek Bojong Genteng (0266) 6205800. Polsek Cisolok (0266) 431034

6. Polsek Caringin (0266) 2383071. Polsek Jampang Tengah : (0266) 460110

7. Polsek Nyalindung (0266) 4801102. Polsek Sagaranten (0266) 341125

8. Polsek Gegerbitung (0266) 2415923. Polsek Lengkong (0266) 6461567

9. Polsek Curug Kembar (0266)     -4. Polsek Ciemas (0266)      -

5. Polsek Surade 0266) 490295

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

1. RSUD R.Syamsudin S.H
2. RSUD Palabuhan Ratu
3. RSUD Sekar Wangi
4. RS Betha Medika

(0266) 225180  
(0266) 432081 
(0266) 531261 
(0266) 248022

RUMAH SAKIT

5. RSI.Assyifa
6. RS. Hermina
7. RS. Kar  ka 
    Medikal Center

(0266) 222663 
(0266) 6252525
(0266) 6250905

RS. Hermina. RSUD Palabuhan Ratu (0266) 432081 (0266) 6252525

RS. Kar  ka (0266) 6250905. RSUD Sekar Wangi (0266) 531261

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
A.S Laksana

Cerpenis, kini sedang mengikuti program 
residensi kepenulisan di Finlandia

WUJUDKAN MIMPI ANDA MENJADI

Come Join us!

HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI ADALAH SURAT KABAR LOKAL TERBESAR  
DI SUKABUMI. MEMBUKA PELUANG UNTUK BERGABUNG BERSAMA KAMI.

DESAIN GRAFIS 

1.  Pria/wanita, usia maksimal 25 tahun, 
 tidak buta warna
2.  Pendidikan SMK Sederajat /D3 desain grafis 
3.  Diutamakan memiliki keahlian ilustrasi manual
4.  Menguasai Coreldraw/Indesign/Ilustrator/Adobe 

Photoshop
5.  Senang belajar, bekerja keras, teliti, kreatif dan 

inovatif
6.  Melampirkan contoh karya dalam bentuk hasil cetak/

soft copy

Jalan Salabintana KM 3,5 Panjalu Kabupaten Sukabumi
Tlp (0266) 219204/Fax (0266) 219322.

Kirimkan CV, Lamaran, Foto 4x6 
serta fotocopy KTP ke 

HRD HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI 

Segera Hub :

Anda mau untung?Anda mau untung?

0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

Spesifi kasi :
-  Lokasi strategis berada 
   di pinggir jalan
-  Berbentuk Villa mewah 
   dan megah
- Kamar tidur 5, KM 2, 
   Listrik 3.500 Watt
- Luas tanah 1,675M2, 
   L Bangunan 250M2

- Sertifi kat hak milik

Rumah Villa Mewah Rumah Villa Mewah 

Dijual CepatDijual Cepat
Bojonggenteng Rt 008 Rw 003Bojonggenteng Rt 008 Rw 003 

Kec. Bojonggenteng Kab. SukabumiKec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Buka Harga Buka Harga 1,5 Milyar1,5 Milyar

Awas, Ada Gipsi!
SEORANG teman yang ada 

di Swedia menelpon dan 
mengingatkan saya agar ber-
hati-hati terhadap para gipsi. 
Ia orang Indonesia, sudah 
lama menetap disana setelah 
menikah dengan suami Swed-
ia-nya, dan ia membaca apa 
yang sata ceritakan di sebuah 
situs web tetang perjumpaan 
dengan dua perempuan gipsi 
didepan stasiun. ‘Mereka tu-
kan tipu’, “katanya.

  Sudah lama saya menyukai 
orang-orang gipsi, setida-
knya membangun gambar 
versi saya sendiri tentang gipsi. 
Mereka muncul dalam cerita-
cerita Grimm Bersaudara dan 
dalam cerita Charles Dickens. 
Saya menyukai Esmeralda, 
penari jalanan berparas can-
tik dalam novel Victor Hugo 
Si Bongkok dari Notre Dame. 
Setelah itu, bertemu dengan 
gipsi lain bernama Rafael, 
anggota kelompok gerilyawan 
yang selalu memiliki niat baik, 
namun tidak berguna karena 
ceroboh dan pemalas, dalam 
novel Hemingway For Whom 
the Bell Tolls. Ia juga menjadi 
judul kumpulan puisi penyair 
Spanyol Federico Garcia Lorca 
Romancero Gitano atau Bala-
da Orang-Orang Gipsi (diter-
jemahkan oleh Ramadhan 
K.H. dengan judul Romansa 
Kaum Gitana).

  Terakhir, saya takluk ke-
pada Melquiades, si pembawa 
sains dan pengetahuan serta 
berbagai atraksi ke Macondo 

dalam Seratus Tahun Kesuny-
ian karya Garcia Marquez. Jika 
bisa bertemu dengan tokoh 
fi ksional itu, saya akan senang 
hati mencium tangannya 
sambil mengucapkan: ’’God-
father!” –seperti Bonasera 
kepada Vito Corleone.

  Dalam karya-karya sastra 
terdahulu, sosok gipsi lekat 
dengan gambaran stereotipi-
kal tentang manusia-manusia 
eksotik berkulit gelap, ber-
pakaian kasar, dan bersorot 
mata jahat. Mereka berkelana 
dari satu kota ke kota beri-
kutnya dengan arak-arakan 
karavan yang ditarik kuda, 
meramal nasib, menujum 
dengan menggunakan bola 
kristal, melakukan berbagai 
atraksi, menari, memainkan 
biolin yang terdengar merintih 
dengan nada-nada murung. 
Itu gambaran positif tentang 
mereka.

  Gambaran negatifnya: suka 
menipu, anak-anak kecil mer-
eka suka mencuri, dan liar. 
Para orang tua Eropa waktu 
itu menanamkan ke benak 
anak-anak mereka bahwa 
gipsi kurang lebih sama mena-
kutkannya dengan naga, atau 
kurcaci jahat, atau monster-
monster imajiner lainnya 
dalam mitologi dan fi ksi abad 
pertengahan. Stephen King 
menggambarkan perempuan 
gipsi dalam novelnya, Thin-
ner, sebagai pemilik kekuatan 
supranatural untuk menim-
pakan kutukan.

  Sebutan gipsi datang dari 
kesalahan yang sama seb-
agaimana dilakukan oleh 
Colombus yang menyebut 
Indian untuk penduduk asli 
Benua Amerika. Orang-orang 
Eropa menganggap mereka 
berasal dari Mesir sehingga 
mereka menyebutnya gipsi 
–dari Egyptian.

  Mereka datang dari India 
dan menyebut diri orang-
orang Romani, atau Rom, atau 
Roma (tidak ada hubungan-
nya dengan negara Rumania 
atau Kota Roma). Mereka 
meninggalkan tanah asal mer-
eka di India dan menyebar 
ke berbagai belahan dunia. 
Menurut catatan, sejak 15 
abad lalu, selalu mendapatkan 
penolakan dari orang-orang 
di setiap tempat yang mereka 
datangi. Jalur pengembaraan 
mereka hanya bisa dilacak 
dari berbagai kosakata yang 
menyusup ke dalam bahasa 
mereka.

  Studi terbaru menyebut-
kan bahwa orang-orang gipsi 
memiliki leluhur yang sama 
dengan masyarakat Dalit di 
India. Dalit adalah orang-
orang di luar kasta, sebuah 
masyarakat yang untouchable 
dalam pengertian tidak ada 
orang yang boleh bersentuhan 

dengan mereka dan mereka 
tidak boleh menyentuh apa 
pun. Dengan kata lain, mereka 
lebih hina bahkan jika diband-
ingkan dengan hewan-hewan. 
Sebab, mereka dianggap ce-
mar sejak lahir. Mereka tidak 
berhak mendapatkan pendi-
dikan, tidak bisa mendapat-
kan pekerjaan, tidak bisa ber-
gaul –apalagi menikah– den-
gan orang-orang lain di luar 
kelompok mereka.

  Pekerjaan yang bisa mereka 
lakukan hanya menangani 
urusan-urusan yang oleh ’’ma-
syarakat beradab” dianggap 
mencemari kehidupan spiri-
tual: merawat jenazah, me-
nyamak kulit, serta membasmi 
tikus dan hama. Orang-orang 
dari kasta yang lebih tinggi 
tidak mau berurusan dengan 
bangkai-bangkai hewan –dan 
manusia juga. Sebab, hal itu 
mencemari kesucian spritual.

  Dalam buku Persia Shah-
Nameh atau Kitab Raja-Raja, 
digambarkan ada sekelompok 
orang, 10–12 ribu pemusik dan 
entertainer beserta keluarga 
mereka, dipersembahkan ke-
pada raja Persia pada tahun 
439. Mereka kemudian dim-
inta untuk menggelar pertun-
jukan di jalanan. Dan, sejak 
itulah, menurut buku terse-
but, mereka terus di jalanan: 
menjadi pengembara, sulit 
mencari pekerjaan, bergabung 

dengan anjing-anjing dan 
serigala, mencuri pada siang 
dan malam hari.

  Veijo Baltzar menulis di 
laman Facebook-nya: ’’Kita 
tidak akan menjadi putih. 
Maka, tetaplah menjadi gipsi. 
Jika kau orang hitam, tidak ada 
apa pun yang perlu diubah. 
Saya orang hitam, dan orang 
hitam memiliki kultur yang 
kaya, kuat secara mental dan 
fisik, dan sanggup bertahan 
di belahan dunia mana pun.’’

  Ya, gipsi memiliki kultur yang 
kaya. Musik mereka memen-
garuhi komposisi Franz Liszt 
hingga B.B. King. Viejo, 75, 
adalah penulis dari kalangan 
gipsi dan ia gipsi Finlandia 
pertama yang menerbitkan 
novel. Judul novel pertaman-
ya, Polttava tie (Th e Burning 
Road, 1968). Hingga sekarang, 
ia telah menerbitkan 72 karya, 
termasuk novel, kumpulan 
cerita pendek, naskah drama, 
skenario, drama musikal, dan 
sebagainya.

  Pemilik rumah yang saya 
sewa, Alexandru, orang Ru-
mania, mengatakan bahwa 
dirinya memiliki banyak te-
man gipsi sejak kecil. ’’Secara 
individu, banyak di antara 
mereka orang baik dan ban-
yak juga yang hebat,’’ katanya. 
’’Tetapi, saya setuju dengan 
peringatan temanmu. Kau 
harus hati-hati.” (*)

Mental Pengendara Buruk
M E N G E N D A R A I  m o -

tor dari Sukabumi menuju 
bogor sangat melelahkan 
dan membuat stres. Kelela-
han itu bukan semata-mata 
karena kemecatan di jalan, 
melainkan juga ketidakdis-

iplinan pengendara motor.  
Saat kita melintas, banyak 
sekali pengendara roda dua 
yang melakukan jalan pintas. 
Mereka sepertinya rugi untuk 
memutar kendaraan mereka 
untuk melewati arteri hingga 

akhirnya mengendarai kend-
araan dari arah berlawanan. 

  Meskipun jalan raya terse-
but cukup lebar, bukan be-
rarti mereka bisa seenaknya 
melawan arah karena hal 
tersebut sangat membahay-

akan. Yang memprihatinkan, 
pemandangan itu menjadi 
hal yang biasa. Pasalnya, be-
lum pernah saya melihat 
anggota kepolisian menindak 
pelanggar lalu lintas. Bila hal 
itu dibiarkan akan menjadi 

kebiasaan buruk yang juga 
ditiru pengendara lainnya. 
Untuk itu, mohon kepolisian 
menindak pengendara yang 
tidak disiplin tersebut.

089508825032

Obat PCC Rusak Moral
P E R E D A R A N  P C C 

(paracetamol caff ein cariso-
prodol) adalah jenis obat yang 
marak beredar akhir-akhir ini. 
Berita tentang PCC merebak 
di berbagai media tak ubahn-
ya sebagai selebriti papan 
atas yang sedang jadi bahan 
perbincangan. PCC?menjadi 
pembicaraan hangat di saat 
minum teh bersama keluarga 
rekan dan asosiasi lainnya. 
Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) sudah 
menyatakan carisoprodol 
sebagai obat yang dilarang 
beredar maupun diproduksi 
pada 2013.

Namun kenyataannya, obat 
yang dinyatakan terlarang itu 
masih bisa ditemukan pada 

2017. Akan tetapi, mengapa 
sekarang peredarannya begitu 
mudah? Siapa yang lengah? 
Pihak mana yanng paling ber-
tanggung jawab atas kasus ini? 
Padahal obat ini sangatlah 
berbahaya. Berdasarkan hasil 
uji laboratorium Badan POM 
RI, terdapat dua jenis tablet 
PCC dengan kandungan ber-
beda yang dikonsumsi kor-
ban. Pertama, mengandung 
paracetamol, carisoprodol, dan 
caff ein. Kedua, mengandung 
paracetamol, carisoprodol, 
caff ein, dan tramadol. Efek dari 
obat ini sangat membahay-
akan karena obat ini mampu 
memengaruhi pikiran dan 
akhirnya memengaruhi tin-
dakan. Selain itu, PCC adalah 

obat adiktif sehingga bisa me-
nyebabkan kecanduan. Kecan-
duan obat ini bisa menyebab-
kan overdosis dan kematian.

Kami sebagai orang awam 
selalu berharap dan memo-
hon kepada pihak terkait 
untuk lebih ketat dalam 
melakukan pengawasan 
terhadap beredarnya obat 
yang membahayakan ini. 
Kita harus mencegah dengan 
berbagai cara peredaran obat 
ini. Apalagi korban?dari obat 
ini adalah mereka generasi 
bangsa. Oknum yang menjadi 
dalang dari peredaran PCC ini 
saya yakin ingin merenggut 
moral bangsa.

abdiigo@yahoo.com

Kapan Jalan 
Perum Baros 

Diperbaiki
ASSALAMULAIKUM, 

mimbar publik Radar 
Sukabumi. Kepada Wa-
likota Sukabumi yang 
terhormat, saya selalu 
warga di Perum Baros 
Kencana ingin bertanya 
kapan jalan utama ke 
Perum Baros bisa diper-

baiki. Jalan yang pan-
jangnya 1,2 Km sampai 
hari ini belum juga di-
perbaiki, terima kasih

Putra
Jalan Nilam Raya 

no.33
085220707777
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TARIF IKLAN 
Iklan Baris : Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali  penayangan)
Halaman 1 FC : Rp. 61.000,-/mmk
Halaman 1 BW : Rp. 43.000,-/mmk
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sambungan dari Hal  1

Staf Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG) tersebut 
masih sibuk berkutat dengan angka 
dan data. Jemarinya cekatan men-
golah hasil analisis aktivitas Gunung 
Agung enam jam belakangan. Dari 
perangkat komputer di ruang moni-
tor, pria yang akrab dipanggil Anto itu 
lantas memublikasikan hasil analisis 
tersebut. Masyarakat pun langsung 
dapat melihatnya. ”Dulu lama sekali. 
Sekarang lima menit cukup,” ujar dia 
ketika berbincang dengan Jawa Pos. 

 Proses panjang itu bisa dipangkas 
berkat Magma Indonesia. Aplikasi 
dan laman resmi mitigasi bencana 
geologi pertama dari Indonesia yang 
juga diklaim pertama di dunia.

 Anto merancangnya bersama dua 
rekannya sesama pegawai PVMBG, 
Devy Kamil Syahbana dan Syarif Abdul 
Manaf. Untuk saat ini Magma Indone-
sia baru bisa diunduh di sistem operasi 
Android. Rencana pengembangan ke 
iOS tertunda karena ketiga pembuat-
nya sibuk memantau Gunung Agung 
di Bali yang saat ini berstatus awas. 

 Sebelum Magma Indonesia tercipta, 
hasil analisis petugas pantau gunung 
api harus melalui banyak tahap untuk 
sampai ke masyarakat. Dari petugas di 
lapangan, hasil analisis dikirim dalam 
bentuk surat elektronik ke PVMBG. Ke-
mudian dikoreksi sebelum dilaporkan 
kepada kepala Badan Geologi. Setelah 
ditandatangani, hasil analisis kembali 
ke PVMBG yang lantas dikirim melalui 
faksimile kepada pemerintah provinsi.

 Selesai? Belum. Untuk sampai ke 

masyarakat, hasil analisis diturunkan 
lagi kepada aparat kecamatan, kelura-
han atau desa, sampai dusun. Proses 
panjang itu jelas memakan waktu. 

 Padahal, ada saatnya hasil analisis 
aktivitas gunung api harus segera 
diterima masyarakat. Misalnya dalam 
kondisi darurat seperti yang terjadi 
di Gunung Agung saat ini. Jika telat 
mengambil langkah, fatal akibatnya.

 Apabila demikian, waktu dan tenaga 
petugas pantau gunung api terbuang 
percuma. Saban hari mereka bekerja 
nyaris tanpa henti, tetap saja hasil anali-
sis yang mereka buat lambat sampai ke 
masyarakat. 

 Sebagai salah seorang staf PVMBG, 
Anto resah mengetahui hal itu. Maka, 
diam-diam dia mulai merancang la-
man khusus yang mampu menjadi 
ruang data bencana geologi. Bukan 
hanya letusan gunung api, tapi juga 
gempa bumi, tanah longsor, dan tsu-
nami. Dengan potensi bencana geologi 
tinggi, pikir Anto, Indonesia wajib pu-
nya ruang data tersebut. ”Saat masuk 
CPNS di PVMBG, saya langsung buat,” 
ucap dia.  Semula Anto membuatnya 
hanya untuk kebutuhan sendiri. Dia 
ingin seluruh hasil analisisnya tersim-
pan rapi serta dapat dilihat kapan pun 
dan dari mana pun. Namun, idenya 
berkembang. Pria kelahiran Proboling-
go, Jawa Timur, itu ingin semua hasil 
analisis dari petugas pantau punya 
tempat khusus.  Tanpa perintah, secara 
bertahap Anto membuat laman terse-
but. Dia mengerjakan itu di sela tugas 
pokoknya. Ketika senggang di kantor 
pusat PVMBG maupun saat bekerja 
di lapangan. Bahkan, waktu luang saat 

bertugas di Pos Pantau Gunung Api 
Agung dia pakai untuk meningkatkan 
performa laman Magma Indonesia. 
”Karena suka-suka buatnya, tidak 
ada tekanan,” ujar dia. Apalagi setelah 
PVMBG memberikan dukungan.

 Dua tahun lalu Kasubbid Mitigasi 
Gunung Api Wilayah Timur Devy Ka-
mil Syahbana mengajak Anto bekerja 
sama. Sejak saat itu Anto tahu bahwa 
Devy punya gagasan serupa dengan 
dirinya.  Lebih dari itu, mereka pun me-
miliki visi senada. Yakni menyampai-
kan hasil analisis aktivitas gunung api 
secepat-cepatnya. Lantaran kemajuan 
zaman begitu pesat, mereka sepakat 
itu wajib dilakukan. Laman Magma 
Indonesia terus dikembangkan.

 Mereka turut menggaet pengamat 
gunung api yang kini juga bekerja di 
PVMBG, Syarif Abdul Manaf, untuk 
membuat aplikasi berbasis Android. 
Jadilah mereka sebagai trio pengem-
bang Magma Indonesia.

 Meski punya kesibukan yang tidak 
bisa ditinggalkan, ketiganya berhasil 
membuat dan menyebar aplikasi 
tersebut. Terakhir Jawa Pos mengakses 
Google Play Store Rabu lalu (4/10), 
Magma Indonesia sudah diunduh 
10 ribu akun.  Penilaian terhadap ap-
likasi yang kali pertama dilempar ke 
publik awal Februari lalu itu pun baik. 
Apalagi setelah di-update tiga bulan 
lalu. Sistem maupun tampilan muka 
aplikasi tersebut semakin baik. 

 Berbeda dengan aplikasi milik 
kebanyakan institusi pemerintah, 
Magma Indonesia dikembangkan ber-
tiga oleh Anto, Devy, dan Syarif. Tanpa 
bantuan konsultan, apalagi dari peru-

sahaan swasta. Bahkan, mereka tidak 
menggunakan anggaran pemerintah. 
Seluruhnya mereka kerjakan sendiri. 
”Dengan sumber daya dan alat yang 
ada di PVMBG, Badan Geologi, dan 
Kemen ESDM,” jelas Devy. 

 Serupa dengan Anto, ketika diwawa-
ncarai, Devy juga tengah bertugas di 
Pos Pantau Gunung Api Agung. Dia 
bersama timnya datang sejak status 
Gunung Agung waspada. Dua pekan 
lebih bertugas memantau aktivitas 
gunung tertinggi di Bali itu, Devy se-
makin yakin Magma Indonesia harus 
terus diperbarui. Baik aplikasi maupun 
lamannya.   Sebab, tidak hanya penting 
untuk menjembatani petugas pan-
tau gunung api dengan masyarakat, 
aplikasi dan laman itu juga penting 
untuk menunjang berbagai kebutuhan 
masyarakat. Khususnya yang tinggal di 
sekitar gunung api. Magma Indonesia 
bisa menjadi pemandu mereka. 

 Misalnya ketika status gunung api 
naik menjadi awas. Masyarakat bisa 
mengunduh peta kawasan rawan 
bencana (KRB). Mereka juga boleh 
mencetak dan memperbanyak peta 
tersebut untuk kepentingan bersama. 
”Tidak perlu minta ke PVMBG atau 
BNPB,” kata Devy. 

 Bagi yang sudah memiliki dan 
terbiasa memakai telepon pintar, 
Magma Indonesia bisa menjadi pe-
tunjuk untuk menjangkau zona aman 
dari zona bahaya. Petunjuk itu tidak 
dibuat sembarangan, tapi sudah 
melalui riset panjang.   Devy bersama 
timnya juga memakai histori gunung 
api untuk membuat peta tersebut. 
Dengan begitu, pemerintah setempat 

juga bisa menjadikan peta tersebut 
sebagai dasar sebelum mengevakuasi 
masyarakat. Lebih dari itu, ke depan 
Magma Indonesia bisa menjadi acuan 
pemerintah ketika membuat atau 
memperbarui rencana tata ruang 
wilayah (RTRW).

 Magma Indonesia bakal terus di-
update sehingga bisa memetakan zona 
aman dan 69 gunung api di Indonesia. 
Devy juga mengatakan bahwa data 
yang diunggah PVMBG dalam aplikasi 
tersebut terus diperbarui. 

 Mereka tidak hanya membenahi fitur 
interaksi dengan masyarakat, tapi juga 
menambah sejumlah informasi seperti 
sejarah setiap gunung api. Termasuk 
di antaranya sejarah letusan tiap-tiap 
gunung api.   Soal tanda bahaya ketika 
ada gunung api naik status, masyarakat 
tidak perlu pusing. Dengan Magma 
Indonesia, mereka pasti mendapat 
notifikasi setiap kali ada perubahan. 
Bukan hanya gunung api, peringatan 
untuk penerbangan pun demikian. 
”Sebelumnya tidak ada yang kasih 
rekomendasi penerbangan dengan 
dasar aktivitas gunung api,” ungkap 
Devy.  Pria berperawakan jangkung 
itu juga menjelaskan, pemberitahuan 
otomatis bakal muncul begitu terdapat 
tanda-tanda bencana geologi lainnya. 
Baik tanah longsor, gempa bumi, 
maupun tsunami. Tidak heran jika 
aplikasi tersebut bisa menjadi rujukan 
penataan wilayah. Juga bagi para pen-
daki sebelum naik gunung. ”Baiknya 
mereka tahu kondisi gunung yang 
akan didaki. Bagaimana statusnya, 
aman atau tidak,” tutur dia. 

 Berbagai keunggulan itu turut mem-

bawa Magma Indonesia menying-
kirkan lebih dari 3.500 inovasi dari 
kementerian dan lembaga di seluruh 
Indonesia. Mereka masuk 40 besar 
kompetisi inovasi informasi pelayanan 
publik yang diselenggarakan Kemen 
pan-RB. Pertengahan bulan depan 
Magma Indonesia diadu lagi dengan 
beragam inovasi informasi pelayanan 
publik dari banyak negara. 

 Trio peracik Magma Indonesia dari 
PVMBG diundang ke Paris untuk 
menunjukkan kehebatan buah pikir 
dan kerja keras mereka kepada dunia. 
Adalah ajang Edge of Government 
Innovation Award 2018 yang mengun-
dang mereka.   

Itu menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi Anto, Devy, dan Syarif. Sekaligus 
menjadi kesempatan mereka untuk 
membuktikan lagi, banyak hal di tanah 
air yang patut dibanggakan. Apalagi, 
Magma Indonesia disebut-sebut seb-
agai aplikasi dan laman resmi mitigasi 
bencana geologi terintegrasi pertama 
di dunia. ”Memang sudah ada yang 
lain. Tapi, yang resmi dari pemerintah 
dan terintegrasi baru Magma Indone-
sia,” ungkap Devy. 

 Sayang, Jawa Pos tidak bisa berjumpa 
dengan Syarif. Sebab, dia tengah bertu-
gas di tempat lain. Namun, Devy dan 
Anto memastikan, komitmen mereka 
bertiga kuat. 

 Dalam waktu dekat, mereka ingin 
aplikasi Magma Indonesia juga bisa 
diunduh dan dipakai pengguna iOS. 
Sehingga bisa menjangkau lebih 
banyak elemen masyarakat. Tentu 
saja dengan harapan semakin besar 
manfaatnya. (*/c9/ttg)

Kirim Notifi kasi Begitu Terjadi Perubahan Status 

Setengah Mati Buktikan Diri Masih Hidup

Balas Dendam Sempurna

PHK Hantui Pekerja 

 Ceritanya begini. Pada 13 Mei 2010 
seorang perempuan yang bernama 
sama dengan Juana meninggal dunia 
di rumah sakit. Padahal, rumahn-
ya di Malaga. Nah, petugas dinas 
kependudukan setempat rupanya 
salah mencatat. Yang dinyatakan 
meninggal adalah Juana yang asal 
Sevilla. Akibatnya fatal. Dia jadi 
tidak bisa memperbarui SIM dan 
asuransi kesehatan karena dikira 

sudah tiada. ”Enam tahun lebih aku 
menderita,” sambat Juana kepada 
EFE. Perempuan 53 tahun itu kali 
pertama menyadari kesalahan terse-
but ketika hendak berobat ke dokter 
pada 2011. Dia ditolak karena social 
security number dia sudah tidak aktif. 
”Menurut data, pemilik nomor itu 
sudah meninggal,” kata Marta, putri 
Juana.   Awalnya Juana mengira itu 
hanya kesalahan entry data. Namun, 
problemnya lebih serius dari yang 
dia sangka. Bahkan, ketika suaminya 

meninggal, dia tak bisa mengu-
rus warisan dan malah disangka 
melakukan penipuan. ”Ironisnya, 
satu-satunya instansi yang masih 
menganggapku hidup adalah bank. 
Jadi, aku tetap harus bayar tagihan,” 
katanya setengah bercanda.   April 
2016 dia menemukan perempuan 
yang berbagi nama sama dengan-
nya. Dia mengajukan permohonan 
membongkar makam di Malaga itu 
untuk tes DNA, tapi belum disetujui. 
Semoga tidak terlambat! (c10/na)
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Th ailand.  Hasil ini melanjutkan tren 
positif Indonesia setelah sebelumnya 
menang 2-0 atas Kamboja di Stadion 
Patriot Chandrabagja, Rabu (4/10).  
Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan 
pun sukses membalaskan dendam 
atas kekalahan adu penalti dari Th ai-
land pada semifi nal Piala AFF U-18 
2017. Sejak awal laga, Indonesia lebih 
dahulu berinisiatif menyerang. Be-
berapa peluang pun didapat, namun 
belum mampu menembus ketatnya 
pertahanan Thailand. Berkali-kali 
upaya anak asuh Indra Sjafri gagal 
mengoyak gawang Th ailand kawalan 
Suthipong Pisansub.  Percobaan In-
donesia gagal lagi pada menit ke-15. 
Bola sepakan M. Iqbal memaksimal-
kan umpan pendek Rafl i Mursalim 
belum menemui sasaran. Begitu 
pula dengan upaya balasan dari 
gelandang Phatsakorn Beawtoong-
noi enam menit setelahnya, saat 
bola sepakannya belum menemui 
sasaran.  Egy Maulana Vikri sempat 
mempereoeh peluang emas pada 
menit ke-39. Berakselerasi di dalam 
kotak penalti melewati bek dan kiper 
lawan, bola sepakan Egy justru masih 
melebar tipis dari gawang Th ailand.  
Pada akhirnya, kebuntuan Indonesia 
terpecahkan semenit jelang babak 

pertama berakhir. Witan Sulaeman 
sukses menceploskan bola ke ga-
wang Th ailand usai memanfaatkan 
blunder kiper Suthipong Pisansub. 
Indonesia menutup babak per-
tama dengan keunggulan 1-0 atas 
Th ailand.  Selepas jeda, kedua tim 
sama-sama melakukan beberaa 
pergantian pemain. Termasuk Indra 
Sjafri yang memasukkan Saddil Ram-
dani. Nama Saddil sempat menjadi 
sorotan usai diganjar kartu merah 
melawan Th ailand pada semifi nal 
PIala AFF U-18. Kala itu, Indonesia 
dipaksa takluk lewat drama adu 
penalti usai bermain imbang 0-0 
sepajang waktu normal.

 Pada awal babak kedua, Indone-
sia tetap tampil dominan dengan 
langsung melancarkan serangan 
bergelombang ke lini pertahananan 
Th ailand. Witan dan Egy beberapa 
kali menebar ancaman melalui aksi 
individu. Namun, pertahanan tim 
tamu masih rapat untuk ditembus.

 Indra Sjafri coba memutar otak 
lebih keras agar anak asuhnya bisa 
menembus barikade pertahanan 
kokoh Thailand. Salah satu upaya 
dengan memasukkan Hanis Saghara 
Putra menggantikan posisi Muham-
mad Rafly Mursalim.  Memasuki 
pertengahan babak kedua, Indonesia 
semakin bersemangat menyerang. 

Egy memperoleh peluang emas lagi 
pada menit ke-72. Akan tetapi, bola 
sepakan kaki kirinya masih tipis 
menyamping di sisi kanan gawang 
kiper pengganti Thailand, Varuth 
Wongsomsak.

 Indonesia akhirnya bisa menam-
bah keunggulan saat laga tersisa 10 
menit menjelang akhir waktu nor-
mal. Gol kedua diciptakan pemain 
pengganti, Syahrian Abimanyu, yang 
baru masuk pada awal babak kedua. 
Sempat mengecoh dua bek lawan, 
bola sepakan kaki kiri Syahrian me-
luncur deras ke gawang tanpa bisa 
diantisipasi Wongsomsak.

 Kemenangan Indonesia akh-
irnya dilengkapi melalui gol Saddil 
Ramdani pada menit ke-88Gol 
winger Persela Lamongan itu di-
awali akselerasi dari sisi kiri pertah-
anan Th ailand. Sempat mengecoh 
satu bek lawan, Saddil melepas 
tembakan kaki kiri yang bolanya 
meluncur deras ke dalam gawang.  
Pada sisa laga, Th ailand coba mel-
ancarkan serangan demi mencetak 
gol hiburan. Namun, Indonesia 
leluasa mengamankan kemenan-
gan 3-0 sampai wasit Oki Dwi Putra 
meniupkan peluit tanda pertandin-
gan berakhir. Hasilini menjadi balas 
dendam yang indah bagi Timnas 
U-19 Indonesia.(*)
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 “Mudah-mudahan, sudah empat 
laga kami main di sore. Mudah-mu-
dahan positif untuk Persib. Semoga 
ada dewi fortuna,” ujar asisten pela-
tih Persib Herie Setyawan, Minggu 
(8/10). 

 Bagi Maung Bandung, laga ini 
sangat penting untuk meraih ke-
menangan demi mengangkat moral 
tim. Karena dalam beberapa per-
tandingan terakhir, Persib hanya 
meraih hasil imbang, tentunya laga 
penentuan nanti akan sangat berarti.  
Anak asuh Emral Abus pastinya akan 
menurunkan skuat terbaik. Apalagi 
mereka bermain di kandang sendiri, 
dan tentunya akan mendapat du-
kungan penuh dari Bobotoh dan 
Viking yang terkenal setia.  “Harus 
kerja keras untuk pemain Persib un-
tuk ambil poin maksimal, untuk 
menang. Kami main di kandang 
dan mempunyai kesempatan untuk 
perbaiki posisi di klasemen,” ucap-

nya.  Herrie menjelaskan, Barito 
memiliki pemain-pemain berkualitas 
dengan mengandalkan kolektivitas 
tim. Herrie pun mengintruksikan 
kepada Atep dan kawan-kawan agar 
bisa memutus kunci permainan 
Laskar Antasari.  “Barito, kami tahu 
banyak pemain bagus, mereka tidak 
bergantung pada satu pemain. Insha 
Allah kondisi pemain kami sudah 
siap, skema sudah siap,” jelas Herrie.  
Di pihak lawan, Barito Putera, yang 
berada dua tingkat di atas Persib 
Bandung, juga tidak ingin pulang 
dengan tangan hampa walaupun 
bermain di hadapan tuan rumah. 
Apalagi mereka dalam tren yang 
cukup baik dari Pangeran Biru.

 Rizki Pora dan kolega memiliki 
sebuah keuntungan, sebab Persib 
kehilangan tiga pemain pentingnya, 
yakni Ezechiel N’Douassel, Febri 
Hariyadi, dan Ahmad Jufriyanto. 
Keuntungan itu bisa dimanfaat-
kan klub berjuluk Laskar Antasari 
tersebut.  Meski Persib alami hasil 

kurang memuaskan di beberapa 
pertandingan, pelatih Barito Jacksen 
F Thiago menganggap tidak bakal 
menentukan hasil akhir nantinya. 
Anak-anak asuhannya tidak akan 
terlena akan statistik mereka di atas 
Persib. Barito Putera juga mampu 
unggul 1-0 pada putaran pertama lalu 
di Stadion 17 Mei.  “Apa yang terjadi 
di tim kita ataupun di Persib sebelum 
pertandingan tidak akan menentu-
kan hasil akhir nanti, hanya usaha 
kita di pertandingan besok yang bakal 
menentukan hasil,” imbuh Jacksen.  
Ia berharap, apa yang sudah timnya 
rencanakan bisa berjalan dengan 
baik. Pelatih yang pernah membawa 
Persebaya juara kasta tertinggi kom-
petisi ini ingin timnya menjalankan 
strategi permain sesuai arahan-
nya.  “Kita persiapan sudah hampir 
satu minggu setelah lawan Borneo, 
semoga apa yang sudah dipersiapkan 
berjalan dengan, semoga apa yang 
sudah direncanakan berjalan dengan 
baik,” pungkasnya. (pra)
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Saatnya Hapus Rekor Imbang

Aqua dan PLTU IP Diamuk BupatiWajah Peradilan Kembali Tercoreng

nomor satu di Kabupaten Sukabumi 
ini mempertanyakan kontribusi dua 
perusahaan raksasa, yakni Aqua dan 
Indonesia Power (IP) perusahaan 
pengelola Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) di Palabuhanratu.

 “Dua perusahaan ini saya perhati-
kan kontribusinya tidak jelas untuk 
acara ekspo pembangunan ini. Kalau 
hanya nyumbang air mineral, air 
mineral dari PDAM juga bisa,” sindir 
Marwan, kemarin (7/9).  Padahal kata 
Marwan, dua perusahaan itu sudah 

jelas-jelas memanfaatkan Sumber 
Daya Alam (SDA) di Kabupaten 
Sukabumi terutama pabrikan Aqua. 
Sampai saat ini, Pemkab Sukabumi 
belum memiliki kejelasan berapa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
berasal dari dua perusahaan tersebut. 
“Soal berapa PAD yang masuk, kami 
akan evaluasi secepatnya,” terang 
Marwan.  Marwan mengingatkan, 
apabila peran serta pabrikan Aqua 
dan Indonesia Power tidak jelas, 
dirinya akan memerintahkan kepala 
Dinas Perizinan untuk meng-evaluasi 
izin operasional Aqua. Meskipun ia 

menyadari ada aturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dalam 
mengatur sebuah investasi. “Kepada 
Pemkab Sukabumi sudah begini, 
apalagi kepada masyarakat. Kepada 
panitia, untuk pelaksanaan tahun 
depan agar mereka bisa lebih bisa 
diajak berkontribusi,” pintanya.

 Dari pantauan Radar Sukabumi, 
hanya pabrikan Aqua yang ikut stand. 
Sedangkan perusahaan Indonesia 
Power dan perusahaan besar lain-
nya yang berdomisili di Kabupaten 
Sukabumi tidak terlihat alias tak ikut 
dalam pameran. (ren)
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jadi tenaga kerja kita bisa mengikuti 
perkembangan teknologi,” katanya.

 Namun saying, Sahat enggan 
berkomentar banyak terkait data 
jumlah pekerja yang mengalami PHK. 
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2014 lalu menyebutkan, ada 
7,24 juta orang belum tertampung 
pasar kerja. sementara tingkat pen-
gangguran terbuka sekitar 5,94 persen 
dari angkatan kerka yang berjumlah 
121,87 juta orang. Sementara periode 
Februari 2017 lalu jumlah angkatan 
kerja menjadi 131,55 juta, menin-
gkat 3,88 juta dibandingkan bulan 
Februari tahun lalu.  Dari jumlah 
tersebut 124,54 juta telah terserap 
pasar kerja. jumlah tersebut naik 3,98 
juta orang dibandingkan tahun lalu. 
Sementara jumlah pengangguran 
hanya berkurang 10 ribu orang, 
bila dibandingkan bulan Februari 
2016 yakni berkisar 7,01 juta orang.  
Kepada INDOPOS, Ketua Umum 
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan 
Kusmawan menyebutkan, data 
yang masuk ke DPP SPN pada 2015 
hingga 2017 sebanyak 18 ribu pekerja 
mengalami PHK, dari penutupan 22 
perusahaan. PHK terbesar terjadi 

di Jawa Tengah disusul Jawa Barat. 
”Penyebab PHK adanya mis manaje-
men dan relokasi perusahaan. Soal 
pembayaran pesangon mayoritas 
selesai di internal perusahaan, hanya 
5 perusahaan saja yang bergulir ke 
Pengadilan Hubungan Industrial 
(PHI),” ungkap Iwan. 

 Sementara, data dari laporan Infor-
masi Pasar Kerja (IPK) Kementerian 
Ketenagakerjaan, pada semester dua 
tahun 2014 di 514 kabupaten/kota 
sebesar 74,12 persen. Jumlah pencari 
kerja 1,2  juta orang dengan jumlah 
lowongan kerja 768.112, sementara 
pemenuhan lowongan mencapai 
621.861 orang. Dari jumlah terse-
but 63,32 persen pencari kerja 
terdaftar dan 51,23 persen terserap 
pasar kerja.  Dari data yang masuk 
3 provinsi terbanyak pencari kerja 
yakni Jawa Timur mencapai 22,81 
persen atau setara 276.697 orang, 
Jawa Tengah 16,13 persen atau se-
tara 195.691 orang dan Jawa Barat 
13,61 persen atau setara 165.064 
orang. Dan terbanyak lowongan 
kerja terdaftar terbanyak meliputi 
Jawa Timur 31,47 persen atau setara 
241.731 orang, kemudian Jawa Ten-
gah 17,58 persen atau setara 135.023 
orang dan Provinsi Jawa Barat 15,32 

persen atau setara 117.692 orang. 
Hingga akhir semester dua 2014 
jumlah pencari kerja yang belum 
ditempatkan sebanyak 3.596.907 
orang, dari laki-laki 1.978.940 atau 
55 persen orang dan perempuan 
1.617.967 orang atau 44.98 persen.  
Dari segi umur jumlah tenaga kerja 
yang belum terserap, kelompok 
umur 15-19 tahun sebanyak 898.503 
orang atau 37,69 persen, kelom-
pok umur 20-29 tahun sebanyak 
1.066.913 orang atau 57,96 persen, 
kelompok umur 30-44 tahun seban-
yak 384.714 orang atau 10,70 persen, 
kelompok umur 45-54 tahun seban-
yak 32.937 orang atau 5,30 persen 
dan kelompok umur 55 tahun ke atas 
sebanyak 846 orang atau 0,14 persen.

 Sementara jumlah pencari kerja 
dari kelompok umur meliputi: 
kelompok umur 15-19 tahun se-
banyak 407.253 orang atau 33,57 
persen, kelompok umur 20-29 
tahun sebanyak 583.323 orang atau 
48,01 persen, kelompok umur 30-
44 tahun sebanyak 214.808 orang 
atau 17,71 persen, kelompok umur 
45-54 tahun sebanyak 8.487 orang 
atau 0,70 persen dan kelompok 
umur 55 ke atas sebanyak 123 orang 
atau 0,01 persen. (nas)
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suap dari anggota Komisi XI DPR RI 
Aditya Anugrah Moha terkiat perkara 
yang sedang ditanganinya. 

 Politisi Golkar ini menyuap Sudi-
wardono demi menyelamatkan 
ibunya bernama Marlina Moha Sia-
haan, mantan Bupati Boolang Mon-
gondow, dua periode. Diketahui, 
ibu kandung Aditya divonis 5 tahun 
penjara dalam kasus penyalahgu-
naan dana Tim Panitia Penyusun 
Anggaran Daerah (TPPAD) Bolaang 
Mongondow Raya sebesar Rp 1,2 
miliar di Pengadilan Negeri Ma-
nado pada Rabu, (19/7) lalu. Tak 
terima putusan tersebut,  Marlina 
mengajukan banding. 

 Wakil Ketua KPK, Laode Mu-
hammad Syarif mengungkapkan 
bahwa ada kode atau sandi khusus 
yang digunakan kedua tersangka 
dalam bertransaksi ini. ”Kode yang 
digunakan mereka, mohon maaf, 
‘pengajian’. Seperti, ‘kapan penga-
jiannya?’, ‘tempat di mana’. Ini unik 
juga, jarang-jarang pakai kode sep-
erti ini,” ucap Laode saat konferensi 
pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu 
(7/10) lalu. 

 KPK kemudian menelusuri bah-
wa kode itu merupakan kode atau 
sandi khusus untuk janji bertemu 
dan bertransaksi. Lembaga anti-
rasuah itu pun segera melakukan 
OTT. Dalam OTT tersebut KPK 
mengamankan lima orang. Selain 
Aditya dan Sudiwardono, KPK 
juga membawa istri Sudiwardono, 
Y; ajudan Aditya, YDM; serta sopir 

Aditya, M. Menurut Syarif, Sudi-
wardono berserta istri tiba di Jakarta 
dari Manado. Keduanya kemudian 
menginap di hotel di kawasan Pec-
enongan, Jakarta Pusat, atas nama 
orang lain. Lalu pada Jumat (6/10) 
lalu, sekitar pukul 23.15 WIB, usai 
kembali dari acara makan malam 
bersama keluarga, Sudiwardono 
tiba di hotel tempat menginap. 

 Penyerahan uang dari Aditya ke-
pada Sudiwardono pun dilakukan 
di hotel. ”Diindikasikan penyera-
han uang di pintu darurat hotel 
dari Aditya. Usai penyerahan, tim 
KPK kemudian menangkap Aditya 
beserta ajudannya di lobi hotel 
tersebut,” kata Laode.

 Saat tim KPK ke kamar hotel Sudi-
wardono, ditemukan 30.000 dolar 
Singapura dalam amplop putih dan 
23.000 dolar Singapura dalam am-
plop cokelat. ”Uang dalam amplop 
cokelat diduga sisa pemberian 
sebelumnya,” kata Laode. 

 Dalam OTT, tim KPK juga men-
gamankan 11.000 dolar Singapura di 
mobil milik Aditya. Sejumlah uang 
itu diduga bagian dari total commit-
ment fee secara keseluruhan yang 
mencapai 100.000 dolar Singapura 
atau setara Rp 1 miliar.

 Setelah itu, kelima orang yang di-
duga terlibat suap dibawa ke gedung 
KPK untuk diperiksa. Usai dilakukan 
pemeriksaan selama 1x24 jam, Aditya 
dan Sudiwardono ditetapkan sebagai 
tersangka kasus suap.

 Jumlah kesuluruhan dari hasil OTT 
tersebut, KPK mengamankan uang 
sebesar 64.000 dollar Singapura (seki-

tar Rp 633 juta).  Laode mengungkap-
kan bahwa uang tersebut didapat 
KPK dari dua tempat berbeda.

 Menurut Syarif, ini memang bukan 
pemberian pertama. Pada Agustus 
2017, Aditya Moha juga disebut telah 
menyerahkan 60.000 dollar Singapu-
ra kepada Sudiwardono di Manado 

 Menyikapi hal tersebut, Ketua 
Kamar Pengawasan Mahkamah 
Agung (MA), Sunarto menegaskan 
pihaknya langsung menindak te-
gas Sudiwardono, dan tidak perlu 
menunggu lama. ”Terhitung mulai 7 
Oktober ini yang bersangkutan (Sudi-
wardono) diberhentikan sementara,” 
ujar Sunarto saat konfrensi pers di 
Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, 
Sabtu (7/10).

 Sunarto mengklaim bahwa MA 
telah melakukan pengawasan maksi-
mal terhadap hakim dan aparat pen-
egak hukum di lembaga peradilan. 
Pengawasan maksimal itu ditunjuk-
kan dengan kegiatan selama satu ta-
hun ini. MA telah mensosialisasikan 
kebijakan tentang pengawasan dan 
sudah dilakukan pembinaan.”Maka 
selanjutnya langkah bersih-bersih 
untuk mempercepat pembersihan di 
tubuh MA dan badan peradilan dari 
aparatur nakal,” kata Sunarto. 

 Menurut Sunarto, MA juga melaku-
kan kerja sama dengan KPK. Terma-
suk, saling bertukar informasi soal 
aparat pengadilan yang nakal dan 
terindikasi korupsi. ”MA kerjasama 
dengan KPK dengan saling tukar 
informasi dan aparatur MA telah 
dididik secara khusus oleh KPK,” 
ujarnya. (nug)
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Setelah diberi 
tahu manajemen, 
saya langsung siap 
saja karena selain 
ingin menunjukkan 
kemampuan, juga 
untuk menambah 

jam terbang

SEMENTARA ITU

LOKER PEMAIN

Persib Siap Patahkan Rekor 
Baik Barito

ASISTEN Pelatih Persib, 
Herrie Setyawan mengata-
kan timnya sangat mewas-
padai catatan baik Barito 

Putera dalam dua laga ter-
akhir. Sebagaimana 

diketahui, Las-
kar Antasari 

m e m b aw a 
bekal dua 

k e m e -
n a n g a n 
b e r u n -
tun ke 
Stadi-
on Si 
Jalak 
H a -
r u -
pat, 
Se-

nin 
b e -

s o k . 

Satu kemenangan tandang 
melawan Semen Padang 
FC dan satu kemenangan 
kandang kontra Borneo FC 
pekan lalu.

"Persib telah persiapkan 
tim lawan untuk lawan Bari-
to. Dan kita sangat mengan-
tisipasi rekor baik mereka," 
tutur Herrie dalam jumpa 
pers jelang laga Persib kon-
tra Barito Putra di Graha 
Persib, Jalan Sulanjana Ban-
dung, kemarin (8/10).

 Herrie melanjutkan, tim-
nya juga telah mempelajari 
kelebihan dan kekurangan 
Barito Putera dan siap ber-
juang bersama tim. "Kita 
akan antisipasi kelebihan-
-kelebihan yang dimiliki 
Barito. Dan kalau kita ingin 
menang, kita harus berjuang 
dan bekerja keras. Semoga 
hasilnya maksimal," tutup 
Herrie. Sementara itu, Pe-
latih Barito Putera, Jack-
sen F. Tiago berharap anak 
asuhnya bisa menujukkan 
permainan yang maksimal 
ketika berhadapan dengan 
Persib pada lanjutan pekan 
ke-28 Go-Jek Traveloka Liga 
1, nanti malam. "Kita per-

siapan sudah hampir satu 
minggu setelah pertanding-
an melawan Borneo FC. 
Semoga apa yang sudah di-
persiapkan berjalan dengan 
baik pagi, tadi pagi juga kami 
sudah uji coba lapangan," 
kata Jacksen.

 Dalam lawatannya mela-
koni partai tandang kali ini, 
ada empat pemain Laskar 
Antasari yang masih men-
jalani masa penyembuhan. 
Amrizal, Amiruddin, Valen-
tino Telaubun dan Syahroni 
tak ikut dalam rombongan 
ke Bandung. "Ada sekitar 
empat pemain yang cedera, 
Amrizal sudah dalam proses 
penyembuhan, Amiruddin, 
Valentino dan Syahroni juga 
sama," bebernya. Meski be-
gitu, Jacksen yakin dengan 
para pemain pengganti bisa 
menutupi kekosongan posisi 
yang ditinggalkan para pe-
main tersebut. "Selebihnya, 
kita punya pemain lain yang 
siap bertanding. Siapapun 
yang bermain itu adalah 
yang terbaik dan tim pelatih 
yakin mereka bisa menjalan-
kan tugasnya dengan baik," 
tutupnya. (net)

IST

DIJEGAL: Kim Jeffrey Kurniawan saat dijegal pemain lawan hingga terjatuh. 

Bertekad Akhiri 
Hasil Seri

GELANDANG Persib Ban-
dung, Kim Jeff rey Kurniawan 
bertekad untuk memenangi 
pertandingan saat menjamu 
Barito Putera malam nanti, di 
Stadion Si Jalak Harupat, So-
reang, Kabupaten Bandung 
pada pekan ke-28 Liga 1.

 Ia tidak ingin laga kandang 
Maung Bandung nanti kem-
bali harus berakhir dengan 
seri. "Kami sudah persiapkan 
melawan Barito dan kami 
ingin mengakhiri hasil seri 
terus. Jadi tekad kami tinggi 
untuk menang besok," ucap 
Kim Jeff rey Kurniawan, ke-
marin (8/10) di Graha Persib, 
Jalan Sulanjana, Bandung.

 Kim mengakui bahwa la-
wan yang akan dihadapinya 
sedang dalam tren positif 
dan tentunya mengincar 
tiga poin di kandang Persib 
Bandung. "Tapi kami main di 
kandang jadi kami harus da-
pat tiga poin walaupun nanti 

tanpa Ahmad Jupriyanto dan 
Febri Hariyadi. Pelatih sudah 
siapkan pengganti mereka," 
tutur pemain bernomor pun-
ggung 23 ini.

 Kim melihat dalam be-
berapa kali sesi latihan, se-
mua rekan-rekannya di tim 
dalam keadaan siap untuk 
mengamankan tiga poin 
guna menaikan tangga klase-
men sementara Liga 1 2017. 
Pemain blasteran Jerman 
- Indonesia ini enggan ter-
lalu berangan-angan untuk 
mencetak gol ke gawang tim 
asuhan Jacksen F. Tiago nan-
ti. "Bagi saya tidak penting 
saya cetak gol. Yang penting 
bisa bantu tim baik cetak gol 
maupun dengan mencegah 
lawan cetak gol. Tapi kalau 
cetak gol bagus, kalau tidak 
tidak masalah," seloroh Kim.

 Disinggung jadwal pertan-
ding dari sore hari menjadi 
malam, Kim mengaku tidak 

masalah. "Yang penting hasil 
terbaik saja mau main sore 

atau malam. Saya pribadi le-
bih suka malam karena kalau 

malam sejuk," jelas Kim Jeff rey 
Kurniawan mengakhiri. (net)

Jangan Ada Beban
MANAJER Persib Bandung, Umuh Muchtar, 

meminta kepada skuat Persib untuk bermain 
lepas dan menghilangkan beban saat menjamu 
Barito Putera pada pekan ke-28 Liga 1 2017 di 
Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten 
Bandung, malam nanti. 

 Umuh mengingatkan meski bermain tanpa 
dua pemain andalan seperti Achmad Jupriyanto 
dan Febri Hariyadi, kondisi ini semestinya bisa 
jadi pelecut bagi Maung Bandung, terutama dua 
pemain yang dipercaya tim pelatih mengganti-
kan Jupe dan Febri. "Melawan Barito besok (hari 
ini,red), saya harap para pemain tetap menjaga 
semangat walau tidak ada Febri dan Jupriyanto. 
Insya Allah, anak-anak tetap semangat untuk 
memenangi pertandingan di kandang sendiri," 
kata Umuh, kemarin (8/10) di Bandung.

 Umuh juga meminta kepada semua pemain 
untuk menjaga kondisi dan istirahat yang cukup 
agar ketika dipercaya pelatih bertanding, dalam 
keadaan benar-benar siap dan bugar. "Saya 
tidak membebani dan mereka terlihat tidak ada 
beban, tapi mereka harus tetap semangat untuk 
memperlihatkan penampilan terbaik di hadapan 
bobotoh. Mudah-mudahan main di kandang 
sendiri, Persib bisa menang," lanjut Umuh.

 Hasil seri selama ini di kandang sendiri, kata 
Umuh, harus dipatahkan dengan sebuah keme-
nangan. Maklum, pada tiga laga kandang Persib 
sebelumnya secara berturut-turut hanya bera-
khir dengan skor imbang, yakni saat melawan 
Semen Padang FC (2-2), Bali United (0-0), dan 
menghadapi Bhayangkara FC (1-1). (net)

Berharap Pensiun 
di Bandung

BEK sayap Persib Bandung, Supardi Nasir, 
mengaku akan merasa berat apabila tim berju-
lukan Maung Bandung ini tak lagi membutuhkan 
jasanya di musim depan. Apalagi, keempat anak-
nya hasil pernikahannya dengan Ika Safi tri sudah 
sangat cinta dengan Kota Bandung.

 Pemilik nomor punggung 22 ini mengaku 
sempat berbicara dengan anak-anaknya apabila 
kedepannya tak lagi membela Persib. Namun 
mengejutkan, anak-anaknya secara keseluruhan 
menolaknya. "Mereka sudah terlalu cinta sama 
Bandung. Saya sering ngobrol sama anak-anak, 
kalau Abi (panggilan Supardi bagi anaknya) 
sudah gak main bola dan gak di Bandung lagi, 
gak apa-apa ya. Tapi mereka sulit dan menolak, 
janganlah Bi, Bandung terus saja," kata Supardi 
seperti dikutip bola.com, belum lama ini.

 Situasi ini yang cukup memberatkan Supardi. 
Apalagi hingga kini pemain asal Bangka ini kurang 
mendapatkan kepercayaan untuk mengisi sebagai 
pemain utama tim. Buktinya, sejak kepulangan-
nya dari ibadah haji, Supardi hanya diberikan 
kepercayaan untuk turun di satu pertandingan 
dari tiga pertandingan yang telah dilalui. Itupun 
hanya berperan sebagai pemain pengganti.

 Selain itu di awal-awal Liga pun, pemain ber-
usia 34 tahun ini juga kerap menghuni bangku 
cadangan setelah kompetisi tertinggi tanah air itu 
menerapkan aturan bahwa setiap tim diharuskan 
memainkan tiga pemain berusia U-23 dalam se-
tiap pertandingan minimal 45 menit.

 Tercatat dari 17 kali namanya masuk dalam 
daftar susunan pemain, 13 diantaranya hanya 
berperan sebagai pemain pengganti. Oleh karena 
itu, di sisa pertandingan Liga 1 2017 yang hanya 
menyisakkan delapan laga, mantan penggawa 
Sriwijaya FC akan berusaha semaksimal mungkin 
untuk bisa mendapatkan kepercayaan tersebut.

 Dengan kepercayaan itu, lanjut Supardi, bukan 
tidak mungkin peluang untuk bisa dipertahankan 
Persib musim depan akan terbuka. "Target priba-
di adalah kasih yang terbaik untuk tim. Karena 
manajemen tim, bobotoh akan tahu siapa yang 
bekerja untuk tim. 

Kalau kita mati-matian di lapangan, mereka juga 
akan tahu mana pemain yang layak main di klub 
sebesar Persib. Dan saya termotivasi memberikan 
yang terbaik untuk tim," tegasnya. 

"Tapi, apakah Persib masih menginginkan saya? 
Tidak tahu. 

Makannya kita harus berbuat sesuatu biar mere-
ka lihat. Kalau kita gak berbuat apa-apa, ya tidak 
akan ada hasilnya," pungkasnya. (net)

Trio Persib Bantu PSGC 
di Play-off  Liga 2

TIGA pemain muda Persib 
Bandung, Ahmad Subagja 
Baasith, Angga Febrian-
to, dan Puja Abdillah siap 
memberikan yang terbaik 
bagi tim PSGC, Ciamis di-
kompetisi Liga 2 2017.

 Mereka rencananya mulai 
gabung ke PSGC pada Senin 
(9/10) nanti dengan status 
sebagai pemain pinjaman. 
Manajemen PSGC berha-
rap tiga pemain muda itu 
bisa membawa PSGC tetap 
bertahan di Liga 2 melalui 
babak play-off .

 Baasith mengaku tidak 
merasa ada beban meski 
kehadirannya diharapkan 
bisa membantu PSGC un-
tuk tetap bisa mengarungi 
Liga 2 pada musim depan. 
"Saya siap dan senang bisa 
membantu PSGC. Saya ti-
dak merasa ada beban, tapi 
jalani saja, mengalir, dan 
ikuti apa yang diintruksikan 
oleh pelatih PSGC nanti," 
ucap Baasith.

 Meski hanya bergabung 
10 hari kata Baasith seti-
daknya ia bisa menambah 
jam terbang untuk terus 
meningkatkan kemampuan-
nya. Terlebih, selama mem-
perkuat Persib Bandung 
minim dimainkan karena 
ketatnya persaingan di tim 
Maung Bandung. "Renca-
nanya Senin sudah gabung 
PSGC. Untuk menambah 
jam terbang karena di Persib 
jarang main juga. Mudah-
-mudahan saya semakin 
percaya diri ketika kembali 
ke Persib," ucap Baasith.

 Hal senada diungkapkan 
Angga Febrianto. Striker 
muda Persib ini siap mem-
bela PSGC guna menambah 
jam terbang. Selain itu, Ang-

ga pun menegaskan ingin 
menunjukan kemampuan 
sebagai striker. "Setelah di-
beri tahu manajemen, saya 
langsung siap saja karena 
selain ingin menunjukkan 
kemampuan, juga untuk 
menambah jam terbang," 
kata Angga.

 Lain halnya dengan Puja 
Abdillah. Pemain sayap 
jebolan Diklat Persib ini 
mengaku merasa ada be-
ban. Selain diharapkan bisa 
membawa PSGC tetap di-
kompetisi Liga 2, ia juga 
membawa nama besar Per-
sib. 

"Pasti ada beban juga ka-
rena saya datang ke sana 
(PSGC) membawa nama 
Persib juga, tapi di lapangan 
saya akan bermain lepas dan 
profesional saja," ucap Puja.

 Puja tidak terlalu kaget 
ketika manajemen Persib 
meminta membantu PSGC. 
Pasalnya kata Puja sudah 
terdengar kabar tersebut 
lewat media sosial. "Iya per-
tama lihat di sosial media. 
Begitu manajemen mem-
beritahu, saya siap. Semoga 
bisa membantu PSGC lolos 
play-off ," harap Puja. (net)

IST

Deden Natshir dan sepucuk surat dari bobotoh kecil di Ciamis.

Deden Dibikin Haru Anak SD
RASA haru dirasakan kiper 

Persib Bandung, Muhammad 
Natshir Fadhil Mahbuby atau 
yang karib disapa Deden 
ini. Pasalnya pemilik nomor 
punggung 1 ini mendapatkan 
sepucuk surat dari pengge-
marnya.

 Rasa haru semakin menjadi 
setelah surat yang diterima di 
Mes Persib, Jalan Ahmad Yani 
tersebut dibuat oleh seorang 
anak yang masih duduk di ke-
las 3 Sekolah Dasar (SD) atas 
nama Eabal Fariz Al-Ghifari.

 Dalam suratnya, pengge-
mar yang berasal dari Ka-

bupaten Ciamis, Jawa Barat 
ini mempertanyakan karir 
Natshir yang tak lagi berga-
bung dengan tim nasional 
(timnas) Indonesia. Lalu, ia 
juga mendoakan agar Natshir 
bisa sukses bersama Persib 
dengan mampu menjaga 
gawangnya tidak kebobol-
an. "Assalamualaikum. Apa 
kabar, M. Natshir? Nama ku 
Eabal Fariz Al-Ghifari, peng-
gemar kamu. Aku juga bisa 
kiper. Kenapa kamu tidak 
masuk timnas? Aku doakan 
kamu supaya tidak kebobolan 
lagi, semakin jago dan aku 

doakan semua tim Persib 
supaya ke peringkat 1. Tahu 
tidak aku masih kelas 3. Aku 
tidak bisa banyak bercerita 
lagi. Aku boleh minta tanda 
tangan? Aku berharap kau 
membalas surat ini. Eabal."

 Natshir mengaku tak me-
nyangka mendapatkan surat 
dari penggemarnya. Sebab 
di era ini surat sudah sa-
ngat jarang ditemuinya. "Gak 
nyangka, karena biasanya kan 
atau paling banyak di medsos 
(media sosial) tapi ini dalam 
sepucuk surat," ungkap Nat-
shir seperti dikutip bola.com, 
belum lama ini.

 Maka dari itu, Kiper yang 
akrab disapa Deden ini ber-
harap bisa mewujudkan 
keinginan dari para peng-
gemarnya tersebut dengan 
memberikan hasil yang mak-
simal untuk Persib sehingga 
bisa terpilih dan masuk skuat 
Timnas Indonesia.

 "Saya membayangkan dia 
menulis dengan kemampu-
an sendiri, terus mengirim-
kannya. Terima kasih Eabal, 
kamu juga terus semangat 
berlatih dan sekolah. Kalau 
Persibke Ciamis, saya akan 
kasih kamu tanda tangan," 
katanya. (net)

Persib Doakan Pangandaran
SETELAH  berkoordina-

si dengan Pengawas Per-
tandingan, rencana pemain 
Persib untuk mengenakan 
/ pukul 18.30 WIB. General 
Coordinator Panpel Persib, 
Budhi Bram Rachman mem-
benarkan terkait perubahan 
tersebut. "Besok (hari ini,red) 
sebelum pertandingan di-
mulai kita akan sejenak un-
tuk mengheningkan cipta 
dan berdoa atas musibah di 
Pangandaran," ungkap pria 

yang akrab disapa Bram itu.
 Selain yang berada di la-

pangan, Bram juga menga-
jak kepada semua kalangan 
agar terus memberikan doa 
terbaik untuk para korban 
bencana di Pangandaran. 
"Mari, kita doakan juga agar 
musibah ini bisa segera ber-
akhir dan tidak ada lagi kor-
ban berjatuhan. Kami tentu 
sangat prihatin dengan ada-
nya musibah yang terjadi 
di negeri ini. Terutama di 

Pangandaran," katanya.
 Musibah yang melanda 

Pangandaran ini  terjadi 
pada Jumat 6 Oktober 2017 
lalu. Intensitas hujan yang 
tinggi membuat wilayah 
sekitaran Kecamatan Ka-
lipucang, Sidomulih, Ciju-
lang dan Parigi terendam. 
Akibatnya jatuh beberapa 
korban jiwa dan ratusan 
kepala keluarga terpaksa 
mengungsi dari tempat ting-
galnya. (net)



BARU-baru ini, mereka yang 
tidak suka kopi memiliki jawa-
ban. Yakni meminum teh. 
Namun tidak jauh-jauh dari 
nama besar Republik Kopi. 
Sebab teh yang menjadi solusi 
ini, adalah teh yang bahan 

dasarnya terbuat dari paduan 
kulit kopi dan daun kopi.

Pembuatnya adalah Michael 
Setiawan. Warga Jalan Mayjend 
Sutoyo, Dabasah, Bondowoso.

Owner Hotel Anugerah ini, 
memang belum memasarkan 

secara luas BondTea. Namun 
idenya sudah pernah dici-
cipi Bupati Amin dan Dandim 
0822 Bondowoso. Rasanya, 
memang sangat khas. Yakni 

teh hasil paduan kulit kopi 
dan daun kopi. “Masih baru, 
saya ingin ada teh yang berasa 
Republik Kopi saja,” terangnya.

Pria yang pernah menem-

puh pendidikan di Amerika 
dan bekerja di Starbucks ini, 
awalnya iseng-ising saja mem-
pelajari teh. Dia mempelajari 
beberapa varian teh yang ber-
bahan dasar dari pohon kopi. 
Seperti cascara atau kulit bijih 
kopi. Berdasarkan referensi 
yang diperolehnya pernah ada 
di Etopia, Yaman sekitar abad 
ke 8 atau ke 9 Masehi.

“Ceritanya cascara ini adalah 
sisa-sisa kopi yang dikonsumsi 
para bangsawan, sementara 
rakyat mengolahnya men-
jadi teh, karena memang di 
masyarakat adanya cascara,” 
paparnya.

Namun dari sejarah itu, teh 

cascara atau bijih kulit kopi 
menjadi hal yang dikenal ma-
syarakat.

Begitu juga dengan teh daun 
kopi, ada juga masyarakat 
yang membudayakan. Yakni 
masyarakat Sumatra Barat. 
Mereka menyebut teh daun 
kopi itu sebagai Teh Daun 
Kawa. Sejarahnya tidak jauh 
beda dengan yang di Etopia 
dan yaman. Yakni kopi Su-
matra dikonsumsi oleh bang-
sawan. Sementara rakyatnya 
membuat terobosan dengan 
memakain daun kopi sebagai 
seduhan teh. Akhirnya ma-
syarakat membuat teh daun 
kopi. “Dan masyarakat sudah 

terbiasa,” ujarnya.
Sementara yang memadukan 

antara keduanya masih be-
lum ada. Karena itu, dia lantas 
mencoba memadukan dua 
jenis bahan tersebut. Ternyata 
muncul rasa khas. Rasa langu 
dari daun kopi dan rasa pahit 
dari cascara, menjadi paduan 
yang istimewa.

Hanya saja, untuk mem-
bangkitkan selera, Michael 
mencampur beberapa bahan. 
Yang akhirnya ada tiga varian 
rasa khas BondTea. Pertama 
adalah BondTea Classic, kedua 
BondTea Ksatria dan ketiga 
BondTea Angel.(jr/hud/wah/
das/JPR)
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SEMENTARA ITU

Wina Salon Siap Manjakan Pelanggan
SUKABUMI - Setelah sukses mem-

buka sekolah akting di Sukabumi, kini 
artis senior Wina Zulfiana mencoba 
terjun ke dunia bisnis kecantikan.

Wanita asal Perumahan Cibeureum 
Desa/Kecamatan Sukaraja Kabupaten 
Sukabumi ini membuka salon kecanti-
kan dan rumah lulur di Jalan Selabin-
tana KM 3 Kecamatan Cikole, Kota 
Sukabumi, kemarin (8/10). 

Diakui Wina, ketertarikan membukan 
salon kecantikan dan rumah lulur terse-

but, lantaran ingin memberikan ino-
vasi bagi para wanita yang ingin tampil 
cantik. “Ada beberapa jenis kecantikan 
yang berbeda dari yang lainnya. Apa-
lagi kita menggunakan bahan-bahan 
tradisional yang dikombinasikan den-
gan bahan modern,” ujar Wina kepada 
Radar Sukabumi.

Bahkan sambung dia, untuk lebih 
mempertajam pengetahuannya ten-
tang kecantikan. Dalam waktu dekat 
ini, dirinya akan terbang ke Thailand 

dalam beberapa saat. “Insya Allah saya 
akan mencari pengetahuan soal lulur 
di sana, sebab di sana terkenal dengan 
kecantikan lulurnya,”sambung dia. 

Soal jenis kecantikan dan harga yang 
ditawarkan, Wina mengungkapkan, 
harga yang diberikan sangat bervariatif 
seperti untuk potong rambut dihargai 
Rp 20 ribu, creambath Rp 35 ribu - Rp 60 
ribu. Smoothing Rp 350 ribu, terapi dan 
akupunktur Rp 50 ribu - Rp 300 ribu dan 
perawatan badan atau macam-macam 

lulur dihargai Rp 60 ribu - Rp 200 ribu. 
“Harganya terjangkau dan segmen pas-
arnya pun semua kalangan,” terang dia. 

Wina menambahkan, terjun ke dunia 
bisnis kecantikan ini baru pertama 
kali dilakukannya. Dengan menggan-
deng Bank BPR Nusamba Sukaraja se-
bagai pertner bisnisnya, Wina belum 
memikirkan akan membuka cabang 
baru dan akan fokus pada satu lokasi 
bisnis. “Gak buka cabang kayaknya. 
Kita ingin besarkan dulu yang di 

sini,”tambahnya.
Sementara itu, disinggung soal karir 

di dunia akting, ibu dan artis sinetron 
Vita Mariana ini mengatakan, masih 
menjalani berbagai syuting. Namun 
untuk mengambangkan binsisnnya 
tersebut, Wina berencana akan men-
gurangi  jatah syutingnya. “Alhamdulil-
lah masih berjalan, tapi kedepan mau 
mengurangi jatah syuting, agar binis 
ini berkembang. Tapi setelah itu baru 
akan kembali lagi,” pungkasnya. (why)

FT: WAHYU/RADARSUKABUMI

PROMOSI: Artis senior Wina Zulfi ana (kedua kanan) foto bersama dengan sejumlah rekan dan perwakilan BPR Nusamba Sukaraja.

Bank Muamalat Bangkit
JAKARTA - Bank Mua-

malat saat ini tengah memu-
lai upaya untuk bangkit 
kembali, setelah 25 tahun 
dikuasai pemegang saham 
asing.

Ketua Badan Pengurus 
Pusat Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) 
Anggawira mengatakan, 
momen itu merupakan pen-
dorong majunya perbankan 
syariah di Indonesia.

“Muamalat ini milik kita, 
umat Islam di Indonesia,” 
katanya kepada wartawan 
di Jakarta, kemarin (8/10).

Anggawira menjelaskan, 
PT Minna Padi Investama 
Sekuritas Tbk. berhasil men-
gakuisisi saham PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. 

Dalam perjanjian tersebut, 
Minna Padi bersama mitra 
konsorsiumnya menjadi 
pemegang saham dengan 
porsi sebesar 51 persen.

“Ini sekaligus membantah 
pernyataan dibelinya Mua-
malat oleh Lippo Group. 
Malah tidak ada kaitannya 
sama sekali dengan Lippo 
Group,” bebernya.

Dia menambahkan, Bank 
Muamalat akan tetap pada 
khitahnya yaitu sebagai 
sarana perjuangan umat 
Islam. Terutama dalam 
membangun perekono-
mian yang berlandaskan 
syariah, apalagi saat ini 
didukung oleh penguatan 
modal.

“Dengan bertambahnya 

modal diharapkan Bank 
Muamalat dapat membuat 
terobosan-terobosan inova-
tif. Sebab di era persaingan 
seperti sekarang, Muamalat 
harus menjadi perbank-
an syariah yang mampu 
menghadirkan solusi bagi 
kebutuhan umat,” pungkas 
Anggawira yang juga calon 
wali kota Bekasi periode 
2018-2023. 

Minna Padi yang menjadi 
pemegang saham terbesar 
diketahui akan menaik-
kan modal Bank Muamalat 
yaitu dari sebelumnya Rp 3,6 
triliun menjadi Rp 8,1 triliun. 
Hal tersebut juga mendo-
rong naiknya kelas Bank 
Muamalat menjadi bank 
katagori Buku III. (wah)  

FT:JAWAPOS.COM

ILUSTRASI: Bank Muamalat. 

BondTea, Solusi Bagi yang Tak Ngopi

Iseng-iseng, Paduan Istimewa Kulit dan Daun Kopi
Terobosan Bondowoso dengan brand Bondowoso 

Republik Kopi membuat kopi di Bondowoso 
menjadi komoditi yang spesial. Dan, saat ini 

banyak kedai yang menyediakan kopi khas 
Bondowoso. Yakni Kopi Arabica Java Ijen Raung. 
Lantas bagaimana dengan yang tidak suka kopi?

----------------------- FT:WAWAN DWI/RADAR IJEN

RACIKAN KHUSUS: Inilah beberapa bahan untuk membuat BondTea. 
Bahan dasarnya adalah Kulit Bijih Kopi atau cascara yang dicampur 
dengan daun kopi. 

Jangan Anggap Sepele 
Penurunan Daya beli

JAKARTA - Pemerintah di-
minta tidak menganggap se-
pele adanya penurunan daya 
beli masyarakat yang terjadi 
sekarang ini, apalagi sampai 
dikaitkan dengan isu politik 
menjelang Pemilu 2019.

Penurunan daya beli jangan 
dianggap sebagai hal sepele 
dan nyeleneh, apalagi disang-
kutkan dengan isu yang seolah-
olah digoreng partai oposisi. 
Yang jelas bagaimanapun fakta 
dari data BPS dan di lapan-
gan bahwa daya beli memang 
menurun,” jelas anggota Komisi 
XI DPR Heri Gunawan, kema-
rin(8/10).

Dia menjelaskan, Badan Pusat 
Statistik (BPS) menyebut per-
tumbuhan ekonomi Indonesia 
kuartal II-2017 tercatat 5,01 
persen. Angka itu lebih rendah 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya yang 
sebesar 5,18 persen. Penu-
runan ditandai oleh penurunan 

konsumsi rumah tangga yang 
menjadi indikator mengukur 
daya beli.

“Konsumsi rumah tangga 
kuartal II-2017 juga hanya men-
capai 4,95 persen, atau naik ti-
pis dibandingkan kuartal sebe-
lumnya yang pertumbuhannya 
4,94 persen. Perlambatan juga 
terlihat dari konsumsi rumah 
tangga pada kuartal dua ta-
hun lalu yang mencapai 5,07 
persen,” papar Heri.

Dia menambahkan, lemahnya 
daya beli masyarakat juga tidak 
tertutup kemungkinan akibat 
arah kebijakan ekonomi yang 
belum mampu menciptakan 
trikcle down effect. Karena itu, 
Heri mengimbau sebaikanya 
pemerintah memastikan tidak 
adanya distorsi pada daya beli 
masyarakat.

“Semua masih didominasi oleh 
sektor finansial tak langsung, 
sehingga sektor-sektor produktif 
masih loyo,” imbuhnya. (rmol)  

FT:IST

TELITI: Seorang karyawati menghitung lembaran uang pecahan Rp 100 ribu.

Ini Perbedaan Investasi 
Legal dan Bodong

JAKARTA - Maraknya investasi bodong di 
Indonesia, sudah tidak dapat dipungkiri lagi. 
Akibat tindakan ilegal itu, banyak masyarakat yang 
mengalami kerugian besar.

Satgas Waspada Investasi menyebut, investasi 
bodong merupakan kejahatan dalam keuangan 
masyarakat. Pasalnya, masyarakat sampai harus 
merogoh kocek dalam-dalam hanya karena ter-
buai oleh investasi bodong itu.

“Investasi bodong ini suatu kejahatan keuangan 
masyarakat,” tegas Ketua Satgas Waspada Investa-
si Tongam L Tobing saat diskusi publik Waspada 
Investasi di Jakarta, baru-baru ini.

Untuk itu, pihaknya saat ini tengah melakukan 
upaya dan terus mengedukasi masyarakat. Hal 
itu dilakukan agar masyarakat bisa semakin cer-
das lagi dalam memilih investasi. “Kita edukasi 
bagaimana dampaknya, sehingga mengurangi 
penawaran investasi yang tidak legal yang sema-
kin marak,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan ada hal yang 
membedakan antara investasi bodong dan in-
vestasi legal. Perbedaan itu terlihat dari sisi imbal 
hasil yang diperoleh.

Tongam menambahkan, sebenarnya sangat 
mudah membedakan antara investasi legal den-
gan investasi bodong, yaitu dari sisi imbal hasil. 
Biasanya, investasi bodong akan menawarkan 
imbal hasil yang menggiurkan. Sementara yang 
legal, mereka memberi imbal hasil sesuai dengan 
kondisi pasar.“Contohnya imbal hasil, misalnya 
ada Pandawa dengan iming-iming 5 persen-10 
persen, bahkan ada yang 30 persen per 7 hari,” 
pungkasnya.(cr4/JPC)

FT:PIXABAY.COM
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  Di tempat yang sama, 
Ketua Badan Pemenangan 
Pemilu Partai Hanura Jabar, 
Budi Hermansyah mengata-
kan, partainya menargetkan 
posisi tiga besar pada Pemilu 
Legislatif 2019 di Jawa Barat. 

Dengan target itu, lanjut-
nya, raihan suara di ting-
kat kabupaten/kota harus 
naik setidaknya 100 persen. 
“Pelantikan hari ini jadi 
momentum kebangkitan 
kita sebagai partai politik,” 
kata Budi.

  Menurutnya, Hanura Ja-

bar juga menargetkan selu-
ruh daerah pemilihan pada 
Pemilu Legislatif 2019 akan 
terisi oleh anggota legislatif 
dari Partai Hanura, dengan 
target  minimal satu dapil 
satu kursi. “DPR RI ada 11, 
DPRD provinsi ada 15,” ka-
tanya. (atp/pojokbandung)

Targetkan Tiga Besar

  Pergerakan Relawan Sehati 
ini tentunya lebih mendorong 
masyarakat terbuka dalam 
mencari sosok pemimpin ide-
al di Kota Sukabumi. Relawan 
ini akan bergerak mengedu-
kasi masyarakat memperli-
hatkan sosok Dedi R Wijaya 
yang mampu memberikan 
perubahan. " Kita nanti sam-
paikan kepada masyarakat 
rekam jejak beliau, jadi kita 
tidak akan menjual nama pak 
Dedi kalau mereka tidak tahu 
bagaimana kemampuannya 
dalam membangun Kota 
Sukabumi," ungkapnya.

  Saat ini yang tergabung 
dengan Relawan Sehati itu, 
sudah mencapai ratusan 
orang. Mereka didominasi 
oleh kaum perempuan teru-
tama ibu-ibu rumah tangga. 
" Ibu- ibu itu akan lebih solid 
dalam soal dukung mendu-
kung. Kita akan rekrut lagi 
relawan yang memang sim-
pati kepada Dedi R Wijaya," 
ungkapnya.

  Sementara itu, Bakal Calon 
Walikota Sukabumi, Dedi R 
Wijaya mengatakan muncul-
nya relawan - relawan yang 
akan mendukung dirinya 

di Pilwalkot nanti, tentunya 
memberikan dorongan mo-
tivasi dan semangat. Dirinya 
cukup mengapresiasi du-
kungan dari para relawan ter-
sebut. " Ya ini sebagai penguat 
saya untuk semakin yakin 
maju di Pilwalkot nanti," je-

lasnya.
  Apalagi relawan Sehati 

ini sudah terbentuk di tiga 
kecamatan yakni Gunung 
Puyuh, Warudoyong dan 
Citamiang. Nantinya setiap 
kecamatan akan mendekla-
rasikan diri satu persatu. Tak 

hanya relawan Sehati saja, 
dukungan terhadap dirinya 
sudah cukup banyak. " Nanti 
mereka bergerak diluar jalur 
partai. Masyarakat yang tidak 
tersentuh oleh partai di cover 
oleh relawan - relawan itu," 
pungkasnya. (bal)

Relawan Sehati Siap Menangkan 
Dedi R Wijaya

ini belum mendapat tanda-
-tanda akan mendapatkan 
rekomendasi resmi dari DPP 
partai Golkar sebagai calon 
yang diusung partainya.

  Dedi Mulyadi malah di-
tugasi pengurus pusat par-
tainya untuk menghimpun 
partai untuk dijadikan mit-
ra koalisi serta melobi to-
koh-tokoh yang berpotensi 
menjadi calon gubernur 
atau wakil gubernur untuk 
diusung partai Golkar. “Kita 
orang Jabar harus sabar 
dalam politik. Kalau ombak 

besar gimana sikap kita, 
kalau ombak kecil gimana 
sikap kita. Politik itu seperti 
itu,” terangnya.

  Bupati Purwakarta ini 
mengakui, pergerakan po-
litik di luar partai tidak bisa 
diterka, sehingga DPP Partai 
Golkar belum menentukan 
secara pasti fi gur mana yang 
akan diusung secara res-
mi oleh DPP Partai Golkar 
untuk calon gubernur atau 
wakil gubernur. 

“Artinya dari sisi kepar-
taian sudah selesai, dari 
nonkepartaian di luar ke-
wenangan saya. Kalau itu, 

rekomendasi, bicarakan saja 
nanti. Kalau kalau, andaika-
ta, umpama, lihat saja nanti. 
Kalau sekarang dibuka, bu-
kan umpama lagi,” ujar Dedi. 

Ia mengaku pihaknya ma-
sih menyelidiki orang luar 
partai Golkar yang meminta 
mahar Rp 10 miliar kepada 
dirinya terkait kepenting-
an rekomendasi resmi Ca-
gub Jabar 2018. DPP Partai 
Golkar, menurutnya su-
dah membentuk tim untuk 
menginvestigasi kasus terse-
but dan segera mengumum-
kananya kepada publik. 
(atp/pojokbandung)

Dedi Mulyadi: 
Orang Jabar Harus Sabar

diusulkan oleh Gerindra . 
Tapi Dedi juga sudah berko-
mitmen akan  membesarkan 
partai Hanura. " Hanura 
targetkan menang di Pilkada 

dan Pileg nanti," ungkapnya.
  Untuk pendampingnya 

sendiri,kata Bayu akan te-
rus berkoordinasi dengan 
pihak DPD dan DPP Hanura. 
Bahkan DPP juga nanti akan 
melakukan survei untuk 

mencari pendampingnya. 
" Ada beberapa nama yang 
akan disurvei dan itu orang  
terbaik. Saya tidak menye-
butkan namanya. Yang jelas 
bukan incumben,"tandas-
nya. (bal)

Hanura Targetkan 
Kemenangan

Bidang Kemaritiman dan 
Pertanian ini menyebut ber-
dasar hitungan dari Bank 
Dunia orang itu sejahtera (ti-
dak miskin lagi), apabila pe-
ngeluaran hidupnya dalam 
sehari lebih besar dari dua 
dolar AS. "Berarti dalam se-
bulan 60 dolar AS per orang. 

Sedangkan rata-rata jumlah 
anggota keluarga nelayan 
terdiri dari lima orang (satu 
ayah, satu ibu dan tiga anak) 
dan yang bekerja hanya sang 
ayah, maka dibutuhkan 300 
dolar AS atau sekitar Rp 4 
juta," jelasnya.

  Guru besar Institut Per-
tanian Bogor itu menam-
bahkan, GANTI yang di-

bentuk tahun 2013 oleh Ke-
tua Umum PDI Perjuangan 
Megawati Soekarnoputri 
bertujuan menjadi alat per-
juangan petani dan nelayan 
menggapai kesejahteraan 
sesuai harapan bangsa. "La-
tar belakang dibentuk GAN-
TI ini melihat beberapa fakta 
seperti 40 persen pertanian 
dan kelautan, fakta fi sik ag-

raris dan hutan tropis terbe-
sar di dunia, dan 30 persen 
petani memiliki pendapatan 
dibawah Rp4 juta. Padahal 
menurut penelitian FAO 
jika suatu negara jumlah 
penduduknya lebih besar 
dari 100 juta lalu pangannya 
tetap impor tentu menjadi 
pekerjaan rumah bagi kita," 
tandasnya. (nif)

Pertanian Jangan Jadi 
Obyek Politik

LMP Belum Tentukan 
Dukungan

SUKABUMI-- Jelang per-
helatan Pilwalkot 2018, Or-
ganisasi kepemudaan (OKP) 
Laskar Merah Putih (LMP) 
Kota Sukabumi belum me-
nentukan arah untuk usung-
an kepada salah satu calon. 
" Kami belum menentukan 
sikap, jikapun ada itu hanya 
pribadi dirinya saja bukan 
secara lembaga organisa-
si,"ujar Ketua LMP Kota Su-
kabumi, Hidayat Alamsyah 
saat dihubungi melalui tele-
pon seluler,kemarin (8/10).

  Dijelaskannya, sebuah 
organisasi itu dalam menen-
tukan sebuah sikap, apalagi 
ini mengenai Pilwalkot ten-
tunya tidak berdasarkan ke-
hendak ketua LMP semata. 
Akan tetapi nanti pihaknya 
akan mencoba musyawa-

rahkan kepada seluruh ang-
gota. "Kita buka forum dan 
berikan pendapat kepada 
setiap anggota. Calon pe-
mimpin mana yang bisa 
sesuai dengan keinginan 
kita. Saya selaku ketua tidak 
bisa memutuskan sendiri," 
jelasnya.

   LMP sampai saat ini ma-
sih mencari dan mengeva-
luasi siapa calon yang pan-
tas dan bisa memberikan 
perubahan kepada Kota 
Sukabumi. "Kita masih men-
cari calon yang terbaik untuk 
masyarakat Kota Sukabumi," 
ungkapnya.

  Tentu saja, LMP sendiri 
memiliki kriteria calon yang 
nanti akan didukung oleh 
semua anggota LMP. Satu 
diantaranya LMP akan men-

dukung calon yang memang 
peduli terhadap masyara-
kat Kota Sukabumi. "Sosok 
pemimpin itu harus memi-
liki kepedulian yang tinggi 
terhadap warganya. Juga 
tidak membeda-bedakan 
masyarakat. Peduli dengan 
kondisi kemiskinan, kese-
hatan, pembangunan dan 
lainnya," jelasnya.

  Hidayat yang juga ketua 
Parsindo Kota Sukabumi, 
LMP Kota Sukabumi seti-
daknya memiliki sekitar 500 
orang anggota yang tersebar 
di seluruh kecamatan se-
-Kota Sukabumi. 

" Kita akan musyawarah-
kan, dan cari calon terbaik. 
Nanti saja saat ini kita meli-
hat dulu saja," pungkasnya. 
(bal)

Legenda Persib Maju Pilwalkot Bandung
BANDUNG-- Pilwalkot 

Bandung ternyata magnet-
nya sangat kuat, berbagai 
fi gur dari berbagai kalangan 
ikut bersaing. Kejutan terjadi 
dalam Pilwalkot kali ini, Le-
genda Persib Ajat Sudrajat 
turun ke gelangang.  Hari ini 
Sabtu (7/10), pasangan Ivan 
Sylvariadi (Ivan) dan Ajat 
Sudrajat mendeklarasikan 
akan maju Pilwalkot dari 
jalur Independen. Acara di 

gelar sederhana di jalan Riau 
No. 88 Kota Bandung. "Kita 
lihat dinamika politik men-
jelang Pilwalkot Bandung 
dan Pilgub Jabar berantak-
an. Kandidat dari satu partai 
sikapnya tidak jelas mereka 
bisa mudah berpindah dari 
satu partai ke partai lain 
tergantung kepentingan. 
Kita sudah enggak percaya 
dengan orang-orang seperti 
itu," Ketum Paku Pajajaran 

Muammad Kahfi  Nurjaman.
  Dia berharap muncul-

nya kandidat dari jalur 
independen bisa memberi 
alternatif pilihan kepada 
warga kota dan bisa jadi 
solusi atas sikap skeptis 
masyarakata terhadap par-
tai politik dan kandidat 
dari partai politik. Pada 
sambutannya pasangan 
tersebut menyampaikan 
komitmennya untuk me-

wujudkan kota Bandung 
yang cerdas dan bermar-
tabat. Dengan fokus pada 
penyediaan lapangan kerja 
dan pembuatan kebijakan 
ekonomi yang pro rak-
yat. "Motivasi kami ada-
lah membuat kebijakan 
ekonomi yang pro rakyat. 
Kami akan jadi pelayan, 
fasilitator dan katalisator 
pembangunan kota," demi-
kian Ivan. (jar/rmo)

JK Paling Cocok 
Dampingi Jokowi 

Di 2019
JAKARTA--  Hampir sepa-

ruh rakyat Indonesia meng-
inginkan agar Joko Widodo 
terpilih kembali dalam Pilp-
res 2019.  Setidaknya, hal ini 
tercermin dari hasil survei 
terbaru yang dirilis Lembaga 
Survei Kelompok Diskusi 
dan Kajian Opini Publik 
Indonesia (KedaiKOPI), hari 
ini (Minggu, 8/10).

  Dalam rilis survei terse-
but, sebanyak 44,9 persen 
responden memilih Jokowi 
sebagai calon yang akan 
dipilih jika pilpres digelar 

pada hari ini. "Sementara 
yang memilih opsi jawaban 
selain Jokowi ada 48,9 per-
sen dan sisanya tidak men-
jawab. Pada opsi jawaban 
selain Jokowi, responden 
menyebut nama Prabowo 
Subianto, Gatot Nurman-
tyo, Tri Rismaharini, Agus 
Harimurti Yudhoyono dan 
beberapa nama lainnya," je-
las Founder Lembaga Survei 
KedaiKOPI, Hendri Satrio 
dalam keterangannya.

  Sementara itu, survei 
ini juga turut menanyakan 

mengenai pendamping yang 
cocok untuk Joko Widodo 
di 2019. 

Hasilnya, masyarakat ma-
sih ingin agar Jokowi tetap 
berduet Jusuf Kalla. Meski 
di satu sisi, JK sudah per-
nah mengutarakan untuk 
pensiun sebagai pejabat 
pemerintah. "Rakyat masih 
menempatkan nama M. 
Jusuf Kalla di tempat teratas 
15,1 persen sebagai cawap-
res Jokowi," jelasnya.

  Selain nama JK, ada juga 
yang memilih agar Jokowi 

berdampingan dengan Ke-
tua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto (13,4 
persen), Panglima TNI Jen-
deral Gatot Nurmantyo (12 
persen), Menteri Kelautan 
dan Perikanan Susi Pudji-
astuti (10,1 persen), Agus 
Harimurti Yudhoyono (7,5 
persen), Kapolri Jenderal 
Tito Karnavian (6 persen), 
Sri Mulyani (4,8 persen), Ke-
pala BIN Budi Gunawan (0,8 
persen), dan nama-nama la-
innya (13,8 persen). Sisanya 
menjawab tidak tahu. (ian)

Hasto: Waspada 
Isu Jatuhkan PDIP

BEKASI - Sekretaris Jen-
deral DPP PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto meminta 
seluruh kader partai, ter-
utama di Jawa Barat untuk 
lebih solid menghadapi Pil-
kada 2018, Pileg serta Pilpres 
2019. Hasto menyampaikan 
permintaannya saat mem-
berikan pengarahan di acara 
konsolidasi organisasi PDI 
Perjuangan di Kota Bekasi, 
Sabtu (7/10) malam. Pria ke-
lahiran Yogyakarta 51 tahun 
yang lalu ini mengaku, PDI 
Perjuangan memberikan 
perhatian terhadap suara 
di Jawa Barat. "Kolektivitas 
kader dan caleg menjadi 
kunci kemenangan. Saatnya 
bergotong royong, dan Jawa 
Barat menjadi pusat gotong 
royong," ujar Hasto.

  Dia juga meminta para 
kader PDI Perjuangan me-
waspadai berbagai isu ne-
gatif yang coba dikaitkan 
dengan partainya. Di saat 
bersamaan sejumlah survei 
menjelaskan bahwa bila 
pemilu diselenggarakan saat 

ini, maka PDI Perjuangan 
akan menjadi pemenang 
pemilu. "Jangan berpuas diri 
atas berbagai hasil survei 
terakhir. Mari waspada dan 
hati-hati terhadap berbagai 
isu politik yang sepertinya 
ingin menjatuhkan PDI Per-
juangan dan Presiden Joko-
wi," kata Hasto.

  Dia menjelaskan, PDI 
Perjuangan melakukan ber-
bagai upaya untuk memper-
luas dukungan serta terus 
memberdayakan anggota 
partai. "Tugas PDI Perju-
angan untuk melakukan 
rekruimen anggota dan me-
lakukan pendidikan politik. 
Karena itu tugas penting 
partai," papar Hasto. Semen-
tara itu, terkait pilkada Kota 
Bekasi, Hasto menegaskan 
pilkada bukan sekadar siapa 
yang dipilih dan dicalonkan 
partai. Meskipun disebutnya 
Kota Bekasi sangat penting 
karena penopang bagi Kota 
Jakarta. "Pilkada untuk kon-
solidasi partai. Kami ingin 
semua solid dan tegak lurus 

menjalankan rekomendasi 
partai," ucap Hasto. 

  Untuk itu, Hasto menitip 
pesan agar semangat go-
tong royong berkembang 
lebih bagus dan mengem-
bangkan berbagai kegiatan 
yang ekonomi kerakyatan di 
Kota Bekasi. Di acara yang 
sama, saat membuka acara, 
Bendahara DPD PDI Per-
juangan Jawa Barat Waras 
Wasisto menyebutkan rapat 
konsolidasi yang digelar 
DPC PDI Perjuangan Kota 
Bekasi ini bagian menguji 
kesiapan kader dan struktur 
partai menghadapi pilkada 
2018 serta pileg 2019. "Agen-
da malam ini bagian dari 
mengetes kesiapan kader 
dan struktur partai di Kota 
Bekasi. Apalagi beberapa 
hasil survei yang positif bagi 
PDI Perjuangan. Ini menjadi 
sebuah situasi yang harus di-
jaga bersama menjelang Pil-
kada 2018, Pileg dan Pilpres 
2019. Bersatu dan kompak 
menjaga nama baik partai," 
kata Waras. (adk/jpnn)

PENGARAHAN: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan 
pengarahan di acara konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di Kota Bekasi, Sabtu (7/10) 
malam.

PDIP Akan Jadikan Jabar 
Sebagai Pusat Gotong Royong

BEKASI-- PDI Perjuangan 
serius memperhatikan suara 
di Provinsi Jawa Barat. Tidak 
hanya terkait pilkada 2018, 
namun juga pileg 2019 serta 
pilpres 2019.  Untuk itu, kader 
PDI Perjuangan termasuk di 
wilayah Jawa Barat diminta 
untuk solid dan kompak, ser-
ta membangun kolektivitas 
kader dan caleg yang meru-
pakan kunci kemenangan. 
"Saatnya kita bergotong ro-
yong dan Jawa Barat menjadi 
pusat gotong royong kita" kata 
Sekretaris Jenderal DPP PDI 
Perjuangan Hasto Kristiyanto 
saat memberikan pengarah-
an di acara konsolidasi orga-
nisasi PDI Perjuangan di Kota 
Bekasi, Sabtu malam (7/10).

  Hasto juga meminta para 
kader PDIP untuk mewas-
padai berbagai isu negatif 
yang coba dikaitkan dengan 
PDI Perjuangan. Di saat 
bersamaan sejumlah survei 
menjelaskan bahwa bila pe-
milu diselenggarakan saat 
ini maka PDIP akan menjadi 
pemenang pemilu. "Kita tidak 
boleh berpuas diri atas ber-
bagai hasil survei terakhir ini. 
Kita juga harus waspada dan 
hati-hati terhadap berbagai 
isu politik yang sepertinya 
ingin menjatuhkan PDIP dan 
Presiden Jokowi," kata Hasto.

  Hasto menjelaskan PDIP 
melakukan berbagai upaya 
untuk memperluas dukungan 
terhadap PDIP serta mem-

berdayakan anggota partai. 
Dan tugas PDI Perjuangan 
untuk melakukan rekruitmen 
anggota dan melakukan pen-
didikan politik.Sementara itu, 
terkait pilkada Kota Bekasi, 
Hasto menegaskan pilkada 
bukan sekedar siapa yang 
dipilih dan dicalonkan partai.  
Meskipun disebutnya Kota 
Bekasi sangat penting karena 
penopang bagi Kota Jakarta. 
"Pilkada untuk konsolidasi 
partai. Kita ingin solid dan 
tegak lurus menjalankan re-
komendasi partai," ucap Has-
to.Untuk itu, Hasto menitip 
pesan agar semangat gotong 
royong berkembang lebih 
bagus dan mengembangkan 
berbagai kegiatan yang eko-

nomi kerakyatan di Kota Be-
kasi. Di acara yang sama, saat 
membuka acara, Bendahara 
DPD PDIP Jawa Barat Waras 
Wasisto menyebutkan rapat 
konsolidasi yang digelar DPC 
PDIP Kota Bekasi ini bagian 
menguji kesiapan kader dan 
sruktur PDIP menghadapi 
pilkada 2018 serta pileg 2019. 
"Agenda malam ini bagian 
dari mengetes kesiapan kader 
dan struktur partai di Kota Be-
kasi. Apalagi beberapa hasil 
survei yang positif bagi PDIP. 
Ini menjadi sebuah situasi 
yang harus dijaga bersama 
menjelang pilkada 2018, pileg 
dan pilpres 2019. Bersatu dan 
kompak menjaga nama baik 
partai," ujar Waras. (ysa)
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KERJA POLITIK

M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

BAMBANG HERAWANTO FERDHIMAN P BARIGUNA ARANDRI HAMAMIANTON RACHMAN JONA ARIZONA DEDI R WIJAYA

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

Fasilitas : 
Kamar . Restaurant 
& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan

ALALAMATMATMAT :: JLJ ESESELABLABLABIINTIN NAANANA KMKMKM 7 KSUKUKAABUABUMM

Contact : 
Agusta PELABUHAN RATU 
0266-432273 , 081573254996 , 
081299292666

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

NIKMATI FASILITAS YANG ADA DENGAN 
HARGA MURAH DAN  NYAMAN
.  AC . Free WIFI . Parabola . Tv 32 Inch . 

Spring Bed Exclusive .Cafetaria . Water 
Heater . Closet Duduk & Shower .Kamar 
luas ( 3x5 m )

.  Meja ,Kursi,Lemari

ALAMAT  : Jl.Aminta Azmali Trip No.32 ( 
skip )Sukabumi. Via Jl.Bhayangkara _+200m 
dari RS Secapa Polri
PROMO
WEEKEND 200.000
WEEKDAY 180.000

CONTACT PERSON
0857.2309.4100 / 0815.8919.587 / 
0878.2221.9806
e-mail : wismabrata31@gmail.com
No Telp : ( 0266 ) 6245498

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

Segera miliki mobil impian 
keluarga anda, saatnya punya 
honda. Dapatkan penawaran 
menarik untuk anda.
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PROMOPROMO  

SEPTEMBER CERIA 
SEPTEMBER CERIA 

MARCH MARCH 
TDP Mulai TDP Mulai 1515  Jt-anJt-an

X -TRAIL X -TRAIL 
TDP Mulai TDP Mulai 
60 Jt-an60 Jt-an

GRAND LIVINA GRAND LIVINA 
TDP Mulai TDP Mulai 20 Jt-an20 Jt-an

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

NISSAN
- Free Sound Sistem*
- Pesta Disc.
  Puluhan Juta Rupiah
- Free Jasa Service 4 Th

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

FOTO: RMOL

SAMBUTAN: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini menjabat Ketua umum organisasi sayap PDIP Gerakan Nelayan Tani (GANTI) Rokhmin 
Dahuri  saat menghadiri acara gerak jalan santai dalam rangka Hari Tani ke-57 DPD GANTI Jawa Barat di Cafe Babakan Cinta, Cisarua Kabupaten Bandung 
Barat, Minggu (8/10).

Pertanian Jangan Jadi Obyek Politik
PDIP: Kenapa 
Pangan Kita 
Masih Impor

BANDUNG-- Mantan Men-
teri Kelautan dan Perikanan 
yang kini menjabat Ketua 
umum organisasi sayap PDIP 
Gerakan Nelayan Tani (GAN-
TI) Rokhmin Dahuri berha-

rap kehidupan petani dan 
nelayan di Indonesia bisa 
lebih sejahtera.  "Saya ber-
harap pendapatan minimal 
para nelayan di Indonesia 
rata-rata per bulannya Rp 4 

juta dan tani ini jangan jadi 
obyek Politik," ungkap Rokh-
min Dahuri saat menghadiri 
acara gerak jalan santai da-
lam rangka Hari Tani ke-57 
DPD GANTI Jawa Barat di 

Cafe Babakan Cinta, Cisarua 
Kabupaten Bandung Barat, 
Minggu (8/10).

  Ketua PDI Perjuangan 

Relawan Sehati Siap 
Menangkan Dedi R 

Wijaya
SUKABUMI-- Sejumlah relawan yang men-

dukung Dedi R Wijaya di Pilwalkot 2018 nam-
paknya sudah mulai menampakan diri. Kali ini, 
relawan  yang didominasi oleh kaum perempuan 
mengatasnamakan relawan Sehati sudah mulai 
dideklarasikan. Hari ini (kemarin.red) relawan 
Sehati kecamatan Citamiang sudah siap untuk 
memenangkan Dedi R Wijaya menjadi calon 
Walikota Sukabumi. " Kami sudah siap untuk 
memenangkan pak Dedi di Pilwalkot nanti," 
ujar Ketua Relawan Sehati Kecamatan Cikole, 
Ida Sondari, kemarin.

  Dijelaskannya, terbentuknya relawan Sehati 
Kecamatan Citamiang itu karena memang 
melihat sosok Dedi R Wijaya bisa memberikan 
perubahan untuk Kota Sukabumi. Figur baru 
untuk Kota Sukabumi ini sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat agar mampu memperbaiki semua 
pemasalahan yang ada di Kota Sukabumi. " Ini 
murni dorongan dari hati masyarakat Kecamat-
an Citamiang. Kita akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk membantu memenangkannya," 
jelasnya.

Targetkan Tiga Besar 
BANDUNG-- Ketua DPD Partai Hanura Provin-

si Jawa Barat Aceng Fikri berharap, terbentuknya 
pengurus baru di Jawa Barat bisa memberi energi 
baru untuk terus melakukan kerja politik. “Me-
nyentuh hati masyarakat. Hanura bangkit, jaya, 
dan menang,” kata Aceng, usai pelantikan pengu-
rus baru DPD Hanura Jabar, di lapangan Tegalega 
Bandung, Sabtu (7/10). Aceng Fikri optimistis 
partainya makin solid. Dengan soliditas itu, ia 
pun berjani akan memudahkan dalam bekerja 
membela kepentingan masyarakat. “Memberi 
yang terbaik. Jika harapan Hanura jaya, bangkit, 
dan menang itu terjadi, rakyat Jawa Barat akan 
sejahtera,” ujar mantan Bupati Garut ini.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat 
Aceng Fikri

Hanura Targetkan 
Kemenangan

SUKABUMI-- Ketua DPC 
Hanura Kota Sukabumi, 
Bayu Waluya menargetkan 
kemenangan penuh di Pil-
kada 2018 mendatang. Tak 
hanya itu, partai besutan 
Wiranto menargetkan ke-
menangan di segala event 
politik. Untuk itu, dirinya 
saat ini sudah melakukan 
pembenahan partai dan saat 
ini sudah siap memajukan 
dan mengembangkan Partai 
Hanura di Kota Sukabumi. 
"Kami siap untuk menang, 
seluruh elemen Hanura, 
sayap, kader dan simpatisan 
audag siap,"tandas Bayu 
kepada koran ini kemarin, 
(8/10)

  Saat ditanya hasil penja-
ringan, Bayu menjelaskan 
bahwa  nama Dedi R Wijaya 
pun muncul di penjaringan 
DPC Hanura Kota Sukabu-

mi. Bahkan mantan Anggota 
DPRD Kota Sukabumi itu 
menjadi salah satu calon 
yang diunggulkan oleh tim 
penjaringan Cabang DPC 
Hanura Kota Sukabumi. 
"Pak Dedi itu diunggulkan 
dan laik menjadi Walikota 
Sukabumi di Pilkada. Bah-
kan TPC sudah menyam-
paikan satu nama," ujarnya

  Diakunya, usulan satu 
nama itu merupakan usulan 
dari TPC keTim Pemenang-
an Daerah (TPD) Jawa Barat. 
Bahkan TPD sendiri juga 
mengusulkan satu nama 
yang diunggulkan yakni De-
dibR Wijaya. "TPC dan TPD 
pengeluarkan nama yang 
sama," akunya.

  Dikatakan Bayu, meski-
pun saat ini Dedi R Wijaya 

Dedi Mulyadi: 
Orang Jabar Harus Sabar 
BANDUNG- Ketua DPD 

Partai Golkar Jabar, Dedi 
Mulyadi mengatakan, pe-
kan depan akan ada perte-
muan DPD PDIP dan DPD 
Partai Hanura untuk mem-
bahas Pemilihan Bupati 
dan Walikota di 16 daerah 
di Jawa Barat, termasuk Pil-
gub Jabar 2018. “Nanti hari 
Rabu akan ada pertemuan 
DPD I Golkar Jabar dengan 
DPD Hanura, hari Jumat 
dengan DPD PDIP Jabar. Ini 
membahas permasalahan 
pemilihan kepala daerah, 
baik kabupaten kota ma-
upun provinsi,” kata Dedi 
saat menghadiri Pelantikan 
Pengurus baru DPD Partai 
Hanura Jabar, di Lapangan 
Tegalega Bandung, pada 
Sabtu (7/10).

 Namun saat ditanya soal 
simulasi pasangan cagub-
-cawagub Jabar yang digelar 
DPP Golkar, Dedi enggan 
memberi tanggapan terla-
lu jauh. Seperti diketahui, 
nama-nama rival Dedi Mul-

yadi seperti Ridwan Kamil 
dan Deddy Mizwar, masuk 
menjadi kandidat yang di-
simulasikan. Dedi Mulyadi 
sendiri hingga saat ini be-

FOTO: ATEP/POJOKBANDUNG

PELANTIKAN: Dedi Mulyadi saat menghadiri Pelantikan 
Pengurus baru DPD Partai Hanura Jabar, di Lapangan 
Tegalega Bandung, Sabtu (7/10).
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“Saya kesini. Saya ingin 
memastikan Aldi tidak lagi 
berjualan meskipun jiwa 

wirausahanya bagus. Tapi, di 
usia sekolah Aldi masih menjadi 

tanggungjawab orangtua,”

ACHMAD FAHMI
Wakil Walikota Sukabumi
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SEMENTARA ITU

KAMMI Galang Dana Korban Bencana

Soal Perum MR, Ini Kata Depeloper 

CIKOLE - Aksi pengumpulan dana 
untuk meringankan beban pend-
eritaan korban bencana alam yang 
menerjang wilayah Sukabumi Selatan, 
terus berlanjut. Di Kota Sukabumi, 

belasan mahasiswa Mahasiswa yang 
tergabung dalam wadah organisasi 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia (KAMMI) Sukabumi ini, 
telah melakukan aksi penggalangan 

dana yang dipusatkan Di empat titik 
lampu merah bundaran adipura, Kota 
Sukabumi. 

Diantaranya, di Jalan Raya Perintis 
Kemerdekaan No 30, di Jalan Raya 

Lampu Merah Veteran, Jalan Raya 
Ahmad Yani dan Jalan Raya Lampu 
Merah Surya Kencana.

 Untuk mendapatkan uang, mer-
eka membawa kotak sumbangan dan 

spanduk bertuliskan Kammi peduli 
Sukabumi, aksi tersebut sengaja di-
lakukan untuk menarik perhatian 
penyumbang korban bencana.

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SUASANA : Sejumlah mahasiswa dari organisasi KAMMI tengah melakukan aksi penggalangan dana di Jalan Raya Lampu Merah Surya Kencana

GUNUNGPUYUH - Masalah perlua-
san pembangunan perumahan Mega 
Residence (MR) yang dipersoalkan warga 
Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung-

puyuh, Kota Sukabumi ditanggapi serius 
Direktur PT Bayu Sejahtera (BS), Deby Pebi. 
Sebelumnya, warga menuding perluasan 
lokasi pembangunan tersebut belum men-

gantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
 Deploper Perumahan Mega Residence, 

Deby Pebianti menjelaskan,  keluhan warga 
terkait lima tuntutan keapda PT BS selaku 

pihak pengembang pembangunan pe-
rumahan Mega Residence tersebut, dinilai 
tidak kompeten. Sebab, ia mengaku lahan 
yang memiliki luas sekitar 6.720 meter dan 

sudah beroperasi sekitar sebulan ini, sudah 
menempuh proses Izin Peruntukan Peng-
gunaan Tanah (IPPT). 

Ini Bazar Lelang Perhiasan 
Emas Harga Miring

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SUASANA : Puluhan warga tampak antusias mengikuti bazar lelang perhiasan emas dan logam mulia di kantor PT Pegadaian (Persero) 
Cabang Sukabumi di Jalan Raya Pelabuhan II, No 119 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, 

CITAMIANG - Ratusan warga 
Sukabumi berbondong-bondong 
menyerbu kantor PT Pegadaian 
(Persero) Cabang Sukabumi di 
Jalan Raya Pelabuhan II, No 119 
Kelurahan Tipar, Kecamatan 
Citamiang. Mereka antusias 
untuk mengikuti bazar lelang 
perhiasan emas dan logam mulia, 

Minggu (8/10). Pada umumnya, 
masyarakat yang hadir meru-
pakan pembeli dan calon yang 
sebelumnya telah memband-
ingkan harga emas di pasaran 
sebelum datang ke bazar yang 
diselenggarakan oleh PT Pega-
daian tersebut.

 “Saya datang kemari karena 

harga yang ditawarkan jauh lebih 
murah dibandingkan dengan 
harga di pasaran. Selain untuk 
saya pakai sendiri juga untuk 
investasi jangka panjang,” jelas 
Dedeh Yohanah (45) warga Day-
euhluhur, Kecamatan Warudoy-
ong, kepada Radar Sukabumi.

Fahmi Larang 
Bocah Pedagang 

Gorengan 
 SIAPA yang menyangkal. Dibalik kesusahan 

selalu ada kemudahan. Begitu juga yang dialami 
oleh Aldiansyah Saputra (9) seorang anak yang 
masih duduk dibangku sekolah dasar (SD) Kota 
Sukabumi. Bocah yang berjualan gorengan kelil-
ing itu mendapatkan bantuan. Pasalnya, bocah 
yang tercatat sebagai siswa kelas II itu, dikunjungi 
langsung oleh Wakil Walikota Sukabumi, Achmad 
Fahmi dikediamannya di Kampung Pabuaran, Gang 
Amanah RT 04/01 Kelurahan Nyomplong Keca-
matan Warudoyong Kota Sukabumi, Jumat (6/10).

 Fahmi langsung menemui orangtua Aldian-
syah. Kedatangan orang nomor dua di Kota 
Sukabumi itu disambut gembira. Tak jarang, 
Fahmi menyapa warga saat berpapasan di gang 
sempit. Di depan rumah Aldiansyah, Fahmi dis-
ambut oleh Aldiansyah yang ditemani ibunya, 
Neni (41) yang sedang menggendong putra ked-
uanya tanpa ditemani oleh suaminya Yadi (43). 

 Yadi tak ada di rumah lantaran sedang bekerja 
sebagai tukang gali sumur. Fahmi pun menan-
yakan kondisi ekonomi keluarga tersebut. 

“Saya kesini. Saya ingin memastikan Aldi tidak 
lagi berjualan meskipun jiwa wirausahanya 
bagus. Tapi, di usia sekolah Aldi masih menjadi 
tanggungjawab orangtua,” katanya.

PERHATIAN: Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi 
saat berbincang dengan keluarga Aldiansyah Saputra (9) 
penjual gorengan di Kampung Pabuaran, Gang Amanah RT 
04/01 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota 
Sukabumi, Jumat (6/10)

‘MAPAI LEMBUR’ 7,5 KM DIAPRESIASI
SUKABUMI -Dalam memperin-

gati Hari Ulang Tahun (HUT) Sukabumi 
Runners yang ke II, puluhan warga Suka-
bumi, ikuti lari bersama dengan jarak 
tempuh sekitar 7,5 KM, Minggu (8/10). 

 Lari bersama dengan tajuk Mapay 
Leumbur ini, mereka memulai olah 
raga tersebut di Jalan Raya Veteran 
depan Apotik Kimia Farma dan Fin-

ish di Perumah Bumi Purnawira 
Asri, Blok DD 31, RT 4/5, Kelurahan 
Cipanengah, Kecamatan Lembursitu. 

 Koordinator Sukabumi Runners, 
Wandy Indiriawan, mengatakan 
cabang olahraga lari saat ini sudah 
menjadi bagian dari gaya hidup ma-
syarakat modern. Kini olahraga lari 
dapat dilakukan oleh siapa pun dan 

kapan pun. baik di waktu pagi hari 
atau malam hari. 

 “Dalam kesibukan yang sangat tinggi, 
rata-rata banyak orang melupakan keg-
iatan olahraga. Dengan banyaknya ala-
san seperti malas dan sibuk, olahraga 
yang sehat itu pun sering diabaikan. 
Padahal untuk melakukannya tidak 
perlu banyak syarat, salah satunya 

dengan lari. Untuk itu, kami adakan 
komunitas lari dengan nama Sukabumi 
Runners. Apalagi Kota Sukabumi ini, 
selain memiliki banyak view yang 
bagus dan indah, Kota Sukabumi juga 
merupakan kota ketiga di daerah Jawa 
Barat yang termasuk Indorunners,” jelas 
Wandy kepada Radar Sukabumi. 

Tagihan PJU Menurun 
 SUKABUMI -Setelah penangan Peneran-

gan Jalam Umum (PJU) dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi. 
Tagihan listrik untuk JPU di wilayah Kota 
Sukabumi diklaim terjun bebas sampai ke 
angka 50 persen lebih. Pasalnya, tagihan 
listrik PJU setiap tahunnya dapat menembus 
Rp400 juta lebih untuk satu tahun anggaran 
(TA) sebelum ditangani oleh intansi yang 
mengurusi urusan jalan tersebut. 

 “Alhamdulillah setelah diserahkan ke kita 
(Dishub, red), tagihan listrik PJU akhirnya 
bisa kami tekan 50 persen lebih setiap bu-
lannya. Sebelum oleh kami, kurang lebih 
tagihannya itu bisa mencapai Rp400 jutaan 
perbulan,” ungkap Kepala Dishub Kota 
Sukabumi, Abdul Rachman kepada Radar 
Sukabumi, Jumat (6/10).

 Menurut Abdul, upaya yang dilakukan oleh 
dirinya untuk dapat menekan tagihan listrik 
PJU itu, terlebih dahulu memprioritaskan 
monitoring kwh serta mengganti semua bola 
lampu ke lampu teknologi led. Selain itu, 
dirinya juga melakukan perubahan terhadap 
infrastruktur PJU yang lebih ramah terhadap 
aliran listrik.

“Untuk semester pertama saja, kita hanya 
membayar kurang lebih Rp600 juta untuk 
tagihan PJU nya. Kalau setiap bulannya, kita 
bayar hanya sekitar Rp250 juta,” terangnya.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

PENERANGAN: Kondisi PJU yang ditangi oleh Dishub 
yang berada di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi.
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Kini, Sudah Bisa Teratasi
Berbagai Keluhannya Itu

Penyakit lelaki 57 tahun ini bejibun. Mulai dari yang sekadar nyut-nyut, sampai yang 
rasanya maut akan menjemput. Apa saja itu? Sesak napas, mag, kolesterol tinggi, asam 
urat di atas normal, dan diabetes.Sejak kapan? “Sesak napas sejak 2014. Dan sisanya sejak 
2015 lalu,” katanya di awal pertemuan 21 Februari 2017 lalu. Apa saja yang dirasakan oleh 
kakek satu cucu ini? “Napas kesumbat, lambung seperti ditusuk-tusuk, kepala pusing saat 
berjongkok, persendian nyeri, urat sakit, ditambah suka kram,” ungkap ayah tiga anak 
ini. Menurut dokter, kadar gula darah pensiunan TNI AD ini 122-105 mg/dl, asam urat 
8,3 mg/dl, dan kolesterol 200 mg/dl. Bukan obat dokter saja, obat warung pun 
diminumnya. Dan apa hasilnya? “Ada hasil, tapi sementara,” jelas tentara yang kini 
menjadi warga Jalan Kejaksaan No. 12A, RT 003 RW 006, Kelurahan Tawangsari, 
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ini. Mengetahui keadaannya itu, 
kakaknya yang juga menderita diabetes dan sedang minum MADU BIMA 99, menganjurkan 

agar ia juga minum madu hitam itu. Karena tertarik dan tahu dengan manfaat madu yang bagus untuk kesehatan, 
ia pun ikut minum dengan rutin 3x sehari sejak setahun lalu. Dan kini, apa yang dirasakan olehnya? “Napas enak. 
Lambung oke. Diabetes, asam urat, dan kolesterol turun menuju normal,” beber Yaya Suhaya yang bulan Maret nanti 
akan umroh ini. 

Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat untuk mengatasi pelbagai penyakit. Khasiatnya itu telah terbukti 
sejak dulu. Sedangkan madu pahit adalah madu yang diproduksi oleh lebah khusus, yang suka mengisap nektar 
bunga dari pohon-pohon yang pahit, seperti paitan, kaliandra, dan mahoni. Di beberapa negara, ekstrak tanaman 
yang pahit-pahit ini digunakan sebagai obat anti-inflamasi atau pengurang rasa sakit. Di dunia Islam, penggunaan 
madu sebagai obat sudah dilaksanakan sejak lama, yakni sejak zaman Nabi Muhammad. Kemudian, beberapa abad 
setelah itu, kajian tentang madu secara ilmiah dilakukan oleh beberapa saintis muslim terkemuka, antara lain Ibnu 
Sina (890-1037). Karena memahami manfaat madu, dalam kehidupannya Ibnu Sina banyak mengonsumsi madu 
sehingga ia awet muda, sehat, dan berumur panjang. Ibnu Sina menyatakan, madu dapat mengatasi penyakit dari 
yang ringan hingga yang berat. Contoh yang ringan adalah demam panas, pegal-pegal, atau batuk-batuk. Sedangkan 
contoh yang berat adalah diabetes, kolesterol tinggi, rematik, kanker, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan gangguan 
jantung.   Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, karena 
manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi UI dan Sucofindo 
September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam berbahaya, dan zat berbahaya 
lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan 
Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota 
Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.facebook.
com/Madu Bima 99.

YAYA SUHAYAYAYA SUHAYA

Kepala DPKD Bantah 
Persulit Cairkan Tukin 

 Olahraga yang sangat 
mudah dan aman ini ujar 
Wandy, selain dapat me-
nyehatkan anggota tubuh 
juga dapat meningkatkan 
tali silaturahmi antar warga. 
Untuk itu, Sukabumi Run-
ners telah meng agendakan 
olah raga tersebut, bagi para 
membernya untuk melaku-
kan lari bersama. 

 “Saat ini, Sukabumi Run-
ner baru memiliki sekitar 
50 member. Dalam waktu 
satu minggunya kami selalu 
melakukan lari bersama se-
banyak tiga kali,” paparnya. 

 Usai melakukan lari ber-
sama dalam memperin-
gati HUT Sukabumi Runners 
tersebut, puluhan member 
komunitas lari ini, langsung 
melakukan diskusi dengan 
para membernya dan di-
hadiri oleh Wakil Wali Kota 

Sukabumi, Achmad Fahmi. 
 “Jadi setelah lari bersa-

ma, kami kumpul di rumah 
salah seorang member dari 
Sukabumi Runners ini.  Ya, 
setelah berdiskusi dengan 
pak Wakil Wali Kota Suka-
bumi, kami langusng men-

gadakan tiup lilin sebagai 
salah satu bentuk dalam 
memperingati Aniversary 
Sukabumi Runners, lalu 
kami makan bersama,” be-
bernya. 

 Wakil waliKota Sukabumi, 
Achmad Fahmi mengapr-

esiasi terhadap Sukabumi 
komunitas olahraga terse-
but. Sebab, menurutnya 
dengan kehadirannya itu 
bisa meningkatkan warga 
Kota Sukabumi yang lebih 
sehat. 

 “Apalagi kesehatan ini 
merupakan salah satu indika-
tor yang menjadi keberhasi-
lan pembangunan,” ujarnya. 

 Makanya Pemkot Suka-
bumi mendorong minat 
olahraga masyarakatnya 
untuk meningkatkan kuali-
tas hidup dengan fisik 
yang sehat. Sehingga dapat 
berkontribusi positif untuk 
pembangunan. 

 “Kami sangat mendorong 
warga untuk bergerak aktif 
berolahraga, kami men-
dukung beberapa kegiatan 
olahraga seperti lari, yang 
dilakukan oleh komuni-
tas Sukabumi Runners ini,” 
pungkasnya. (cr13/d)

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI 

OLAHRAGA: Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, saat berdiskusi 
dengan Komunitas Sukabumi Runners di acara peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Sukabumi Runners ke II

‘Mapai Lembur’ 7,5 KM Diapresiasi

 Abdul mengaku, setelah 
tagihan PJU dibebankan ke 
intansi yang dipimpinnya 
tersebut. Dirinya dapat lebih 
mengetahui detail tagihan 
pembayaran dari setiap titik 
gardu PJU. Makanya, ia beren-
cana bakal berusaha agar 
aliran listrik PJU tidak teran-
cam diputus oleh PLN akibat 
menunggak pembayarannya 
seperti kejadian waktu lalu. 

“Dari 4.100 titik PJU yang 

tersebar di tujuh kecamatan. 
Secara teknis dengan ad-
anya alih fungsi tanggung 
jawab ini kita lebih mudah 
memonitornya. Seperti ka-
lau tiba-tiba tagihannya 
besar, kita bisa lebih tahu 
penyebabnya apa dan lebih 
mempermudah verifi kasi di 
lapangan,” ujarnya.

 Ia berharap, adanya ker-
jasama dari masyarakat Kota 
Sukabumi. Artinya, dapat 
secepatnya melaporkan jika 
ada PJU yang tidak berpungsi 

atau rusak di lapangan. Pasal-
nya, hal itu dinilai oleh dirinya 
dapat membantu proses pen-
anganan PJU oleh intnasinya 
dengan sangat cepat. 

“Laporkan secepatnya, kita 
akan tangani langsung. Jika 
ada yang membutuhkan 
PJU juga, ajukan saja kepada 
kita,” katanya.

 Menanggapi keberhasi-
lan tersebut, Wakil Ketua 
DPRD Kota Sukabumi, Tatan 
Kustandi mengungkapkan, 
dirinya mengaku sangat 

mengapresiasinya. Pasalnya, 
keberhasilan tersebut dapat 
menekan beban pembayaran 
tagihan listrik PJU yang sebe-
lumnya sangat fantastis yang 
mencapai miliaran rupiah 
setiap tahunnya.

“Ini bagus, beban anggaran 
dapat dikurangi dari sektor 
ini (PJU, red). Tapi, proses 
perawatan dan pemasangan 
PJU di beberapa lokasi harus 
terus ditingkatkan untuk ke-
pentingan penerangan secara 
umum,” singkatnya. (Cr5)

Tagihan PJU Menurun

 Dalam bazar emas kali ini, 
ada berbagai macam model 
perhiasan emas seperti ant-
ing, kalung, dan perhiasan 
emas lainnya. Logam mulia 
dipamerkan dalam etalase 
dengan harga lelang lebih 
murah dari pada emas. 

 “Kalau harga di pasaran, 
mayoritas emas kalung se-
berat 5 gram ini, dibandrol 
dengan harga Rp2,7 juta. 
Tetapi disini harganya lu-
mayan murah, hanya Rp2,5 
juta. makanya saya datang 
ke sini. Apalagi jika dili-
hat secara cermat kualitas 
dan kuantias emasnya tidak 
kalah dengan yang ada di 
pasar,” bebernya. 

 Hal serupa dijelaskan 
Amel (38) warga Sukaraja, 
RT 4/7, Desa/Kecamatan 
Sukaraja, Kedatangannya ke 
PT Pegadaian itu, tidak lain 
hanya untuk membeli emas 
yang dikabarkan harganya 
lebih murah jika dibanding-
kan dengan harga yang ada 
di pasar. 

“Memang sih kalau beli 
emas di Pegadaian cukup 
tergolong murah. Con-
tohnya saja, sekarang ini 
saya membeli kalung emas 
medan seberat 10 gram 
hanya mengocek uang saku 
sebesar Rp5,886 juta. Na-
mun, jika beli di pasar harga 
emas itu bisa mencapai Rp6 
juta. Bahkan bisa lebih,” 
paparnya. 

 Sementara itu, Pimpi-

nan PT Pegadaian Cabang 
Sukabumi, Lina Lindawati 
mengatakan, bazar lelang 
perhiasan untuk perhiasan 
dari cincin, kalung, gelang 
hingga logam mulia dan ber-
lian ini, sengaja dilakukan 
untuk memberi kesempatan 
pada masyarakat yang ingin 
membeli perhiasan secara 
angsuran. 

 “Jadi masyarakat jika ingin 
memiliki emas, tetapi be-
lum memiliki uang. Maka, 
PT Pegadaian akan mem-
berikan solusinya kepada 
masyarakat dengan cara 
menyicil. Misalnya saja, 
ada warga pembeli cincin 
sebesar Rp2 juta, sementara 
ia belum memiliki uang cash 
dan ia hanya membawa 
uang sekitar Rp300 ribu saja. 
Nah, nanti kita akan dikalku-
lasikan dengan harga emas 
itu. Jadi disini intinya kalau 
membeli barang itu tidak 
usah harus cash and carry, 
tetapi dengan DP saja ma-
syarakat dapat kita layani,” 
paparnya. 

 Lebih lanjut ia menjelas-
kan, dalam gebyar ini ma-
syarakat yang datang may-
oritas berasal dari custamer 
atau nasabah PT Pegadaian 
Cabang Sukabumi. Selain 
menggelar bazar lelang per-
hiasan emas dan logam mu-
lia, PT Pegadaian juga telah 
memberikan hadiah kemi-
lau emas pada triwulan per-
tama 2017. “PT Pegedaian 
telah memberikan satu unit 
motor Yamaha matic ter-

hadap Ibu Suherni yang 
merupakan customer dari 
PT Pegadaian Unit Pang-
geleseran. Selain itu, kami 
juga memberikan santunan 
kepada panti asuhan berupa 
beras dan peralatan alat tulis 
kepada pelajar,” imbuhnya. 

 Dengan terselenggaranya 
kegiatan tersebut, ia ber-
harap warga dapat menge-
nal PT Pegadaian tentang 
emasnya. Karena dengan 
emas warga dapat berkem-
bang dan berinvestasi.  Apa-
lagi harga emas menurut 
Lina, dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan dan 
peminatnya sangat banyak 
sehingga kondisi tersebut 
dapat dijadikan lahan un-
tuk berinvestasi bagi warga. 
“Melalui bazar ini, kami in-
gin mengedukasi masyara-
kat. Pegadaian yang selama 
ini dikenal hanya menerima 
gadai emas, kini produk-
produknya telah berkem-
bang dan salah satunya in-
vestasi emas,” ucapnya. 

 Masih di tempat yang sama, 
Deputi Bisnis Area Bandung I, 
Dadan Kadarsah, memapar-
kan, bahwa PT Pegadaian 
pertama ada di Sukabumi 
pada tahun 1901 silam. Saat 
ini, ia menilai bahwa ma-
syarakat hanya mengenal 
PT Pegadaian hanya sebagai 
pegadaian barang. “Pada-
hal sekarang sudah berubah 
karena secara ide bisnis kami 
ada tiga prodak yang menjadi 
sebuah keunggulan. Dianta-
ranya, gadai mikro, investasi 

emas dan aneka jasa,” ujarnya. 
 Dikatakan Dadan, yang 

dimaksudkan dengan gadai 
mikro adalah, pinjaman 
dengan jaminan dari BPKB 
motor dan mobil yang ber-
guna untuk masyarakat yang 
memiliki usaha. Sementara, 
untuk investasi emas adalah 
salah satu investasi yang 
paling mudah karena bisa 
diangsur sampai lima tahun 
dan aneka logam mulya. 
Sedangkan, untuk aneka 
jasa diantaranya, jasa pem-
bayaran listrik, te1ephone, 
transper uang dan jaasa lain-
nya. “Investasi emas adalah 
nasabah dapat memiliki 
emas batangan atau logam 
mulia dan emas perhiasan 
baik melalui tunai maupun 
kredit. Sebenarnya mudah 
lho beli emas di Pegadaian 
tidak harus tunai, nyicil juga 
bisa kok,” tuturnya. 

 Ia menambahkan, emas 
adalah salah satu bahan 
perhiasan yang paling di-
gemari masyarakat, selain 
harganya yang stabil dan 
cenderung meningkat juga 
emas bisa digunakan untuk 
keindahan dan tentunya 
sebagai investasi baik jangka 
pendek maupun jangka pan-
jang. “Kami juga memberi 
kemudahan pembayaran. 
Kalau ada calon nasabah 
yang belum cukup dananya 
kami memberikan kemuda-
han dengan program cicilan 
yang hanya membayar uang 
muka terlebih dulu,” pung-
kasnya. (cr13/d)

Ini Bazar Lelang Perhiasan Emas Harga Miring

 Untuk memberikan tam-
bahan pendapatan keluarga 
tersebut, politikus Partai Ke-
adilan Sejahtera (PKS) Kota 
Sukabumi itu bakal mem-
berikan gerobak dan bantuan 
modal usaha untuk berjualan 
gorengan. Lantaran, Fahmi 
mengharapkan Aldiansyah 
dapat fokus di dunia pendi-
dikan dan menikmati masa 
kecilnya tanpa harus berjualan 
gorengan untuk mencari tam-
bahan untuk jajan sekolahnya 
sehari-hari.   “Yang usaha 
sekarang bapak dan ibunya. 

Aldi tidak boleh lagi jualan. 
Saya kasih gerobak untuk jua-
lan dan modalnya,” terangnya.

 Selain akan memberikan 
bantuan tersebut, Fahmi yang 
digadang-gadang akan men-
calonkan diri menjadi Wa-
likota Sukabumi itu, sudah 
ikut mengurusi administrasi 
kependudukan bocah yang 
sempat viral di Medis Sosial 
(medsos) itu agar mendapat-
kan program Kartu Indonesia 
Pintar (KIP) serta program-
program yang bermanfaat 
lainnya.  “Akta kelahiran sudah 
dibuatkan oleh Disdukcapil. 
Kemarin saya sudah komu-

nikasi dan jika itu selesai KIP 
Aldi bisa langsung dibuatkan,” 
ujarnya.

 Atas bantuan dan dukungan 
yang telah diberikannya itu, 
Neni sebagi orang tua Aldi 
merasa bersukur telah diper-
hatikan. Dari mulai untuk me-
numbuhkan perekonomian 
keluarganya yang sulit sampai 
dokumen kependudukan 
serta sampai mengurusi anak 
pertamanya itu mendapatkan 
bantuan sosial dari pemerin-
tah. “Saya sangat bersukur dan 
tidak menyangka dibantu oleh 
Pak Wakil, Alhamdulillah,” 
katanya. (cr5/t)

Fahmi Larang Bocah 
Pedagang Gorengan

 Ketua Kordinator Lapangan 
Aksi Sosial Sukabumi Kota, 
Mas Yogi Destriyono men-
gatakan, aksi penggalangan 
dana ini merupakan sikap 
tanggap darurat yang dilaku-
kan oleh KAMMI dalam mere-
spon bencana alam. 

Seperti banjir yang akhir-
akhir ini terjadi di wilayah 
Sukabumi Selatan.

 “Empat kecamatan yang 
telah terkena musibah bencana 
alam, diantaranya Kecamatan 

Tegalbuleud, Kelibunder, Cido-
log dan Kecamatan Cibitung,” 
jelas Mas Yogi kepada Radar 
Sukabumi.

 Menurut Mas Yogi, kegiatan 
tersebut selain untuk melaku-
kan penggalangan dana juga 
dijadikan sebagai sarana untuk 
pelatihan kader agar berani 
turun ke jalan. “Mahasiswa itu 
harus paham betul terhadap 
permasalahan masyarakat, 
dan responsif terhadap ma-
salah mereka, ini sesuai den-
gan kredo gerakan KAMMI,” 
ujarnya.

 Ia berharap kepada warga 
yang terkena musibah bisa 
sabar mengingat hampir se-
luruh warga Sukubumi saat 
ini tengah berupaya bersama 
dengan pemerintah daerah 
untuk meringankan beban 
yang tengah dilanda bencana 
tersebut.  “Kami berharap 
kepada masyarakat untuk 
selalu peduli pada saudara-
saudara kita yang terkena 
bencana jumlah berpapun ini 
akan kami berikan pada ma-
syarakat yang kena bencana,” 
pungkasnya. (cr13/d)

KAMMI Galang Dana Korban Bencana

 Sementara, keluhan warga 
terhadap perusahaan terse-
but, diantaranya, akses jalan 
utama dari dan menuju Jalan 
Bhayangkara melalui Hotel 
Mega yang sekarang sedang 
dibangun. Lantaran, saat ini 
jalan masuk ke perumahaan 
sebenarnya merupakan jalan 
belakang, warga meminta agar 
jalan di dalam perumahan 
segera di hot mix, pengem-
bang diminta menyediakan ta-
man bermain anak-anak (play 
ground), adanya penerangan 
jalan umuk (PJU) dan pengem-
bang perumahan harus mem-
bangun masjid menggunakan 
dana sendiri dan bukan karena 
bantuan orang luar.

 “Tuntutan warga peruma-
han katanya, sudah berjalan 
lima tahun, itu bohong. Kare-
na kita baru memasarkan 
perumahaan Mega Residence 
ini, sekitar 2013 lalu. Jadi 
perumahaan ini baru ber-
langsung empat tahun dan 
memang masih ada waktu 
satu tahun lagi,” jelas Deby 
kepada Radar Sukabumi.

 Lebih lanjut ia menjelaskan, 
perluasan pembangunan pe-
rumahan Mega Residence ini, 

sudah memiliki izin lokasi. 
Pihaknya sebelum melaku-
kan pembangunan, jauh-jauh 
hari telah melakukan sosial-
isasi terlebih dahulu terhadap 
warga yang terdampak. 

 “Semua prosesnya sudah 
kami tempuh, hanya saja 
untuk IMB memang belum. 
Karena saat ini, kita baru 
menempuh IPPT, Insya Allah 
pada minggu ini IPPT akan 
selesai, kalau untuk IMB kami 
tengah menunggu dari Dinas 
PU, jadi kalau pengesahan-
nya sudah beres. Maka, kami 
baru bisa membuat IMBnya, 
Karena saat ini di lapangan 
kami belum melakukan pem-
bangunan apapun, hanya 
saja sekarang kita melakukan 
perataan tanah (cat and fi le) 
yang menggunakan sejumlah 
alat berat. Apalagi kontruksi 
tanahnya sangat labil. Kita in-
ginya sambil proyek berjalan, 
lahan dirapikan administrasi 
pun kita tempuh,” ucapnya. 

 Menyikapi terkait lima 
tuntutan warga perumahan, 
ia menyebutkan, pihaknya 
akan mengabulkan empat 
tuntutan saja. Sebab, satu 
tuntutan perihal akses jalan 
utama dari dan menuju Jalan 
Bhayangkara melalui Hotel 

Mega yang sekarang sedang 
dibangun. Sementara saat ini 
jalan masuk ke perumahaan 
sebenarnya merupakan jalan 
belakang, pihaknya tidak bisa 
mengakomodirnya. Sebab, la-
han yang jika dibangun untuk 
jalan menuju arah tersebut, 
bukan milik perusahaan dari 
perumahan Mega Residence. 
Sementara untuk, keluhan 
pengembang merubah letak 
dan lebar aliran sungai dari 
awalnya berada di pinggir pe-
rumahan menjadi ke tengah 
dengan lebar hanya sekitar 2 
meter yang sedianya memiliki 
lebar sekitar 4 meter itu dinilai 
tidak benar.

 “Sebab, yang saya ketahui 
sungai itu awalnya berada di 
lahan kita dan kita pindahkan 
ke pinggir dan kita serahkan 
ke warga. Kita tidak memakan 
tanah warga, justru tanah 
kita yang kita korbankan, 
kalau untuk lebar sungai se-
belumnya kecil dan sangat 
berpariatif lebarnya. Namun 
mayoritas memiliki lebar 
sekitar satu meter. Namun 
untuk sekarang kita buatkan 
saluran air selebar dari tiga 
meter,” bebernya.

 Sementara, tuntutan warga 
terkait menyediakan taman 

bermain anak-anak (play 
ground) dan adanya pen-
erangan jalan umum (PJU) 
dan pengembang perumahan 
harus membangun masjid, 
pihaknya akan mengabul-
kannya. 

 “Hanya saja, terkait warga 
meminta agar jalan di dalam 
perumahan segera dihotmix, 
saya akan melaksanakannya. 
Setelah peroyek pembangu-
nan ini selesai. Sebab, jika saat 
ini sudah dihotmix saya kha-
watir badan jalan yang sudah 
diperbaiki itu, akan kembali 
rusak. Karena jalan ini tidak 
menurut kemungkinan akan 
ada alat berat yang melintas 
jalan tersebut,” imbunya. 

 Sementara, pada berita 
yang sudah diterbitkan sebe-
lumya, salah seorang warga 
perumahan tersebut, Aep 
Suryana menyampaikan tun-
tutan warga perumahan yang 
menurutnya, sudah berjalan 
sekitar lima tahun dan hingga 
saat ini, keluhan tersebut 
belum mendapatkan respon 
yang jelas. 

 “Kalau belum juga ditang-
gapi kami akan bawa masalah 
ini ke jalur hukum karena su-
dah termasuk pidana yaitu pe-
nipuan,” pungkasnya. (cr13/t)

sambungan dari Hal 9

Soal Perum MR, Ini Kata Depeloper

SUKABUMI - Dituding 
mempersulit perealisasian 
Tunjangan Kinerja (Tukin) 
untuk Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di lingkungan Pemer-
intah Kota (Pemkot) Suka-
bumi oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah (DPRD) Kota 
Sukabumi. 

 Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (BPKD/
DPPKAD) Kota Sukabumi, 
Dida Sembada angkat bicara. 
Dirinya mengklaim intansi 
yang dipimpinnya itu tidak 
pernah mempersulit dalam 
merealisasikan kebijakan 
pemerintah termasuk pem-
berian tukin.  

“Ah DPPKAD tidak mem-
persulit. Justru kita siap bayar 
kalau kebijakannya sudah 
ada,” kata Dida kepada Radar 
Sukabumi, Jumat (6/10).

 Dida malah balik bertanya 
soal payung hukum agar in-
tansinya bisa segera mereal-
isasikan kebijakan soal tukin. 

 “Rumusan dan formulasin-
ya sudah ada belum? Kalau 
kita (DPPKAD, red) hanya 
membayarnya saja kalau su-
dah ada formulasinya dan SK-
nya sudah ada,” terang Dida 
yang juga mantan Inspektur 
Kota Sukabumi ini.

 Mengenai dengan formu-
lasi atau rumusan kebijakan 
tukin itu, lanjut Dida, dirinya 
menyarankan untuk mem-
pertanyakan secara langsung 
kepada Sekda Kota Suka-
bumi. Lantaran, hingga saat 
ini ia belum mengetahuinya.

 “Tanyanya ke Pak Sekda ka-

lau masalah ini mah (Formu-
lasi, red). Setahu saya, belum 
ada formulasinya. Kalau ada 
saya siap bayar. Makanya, saat 
ini saya sedang menunggu 
keputusan dan kebijakan itu 
ditetapkan,” tegasnya.

 Sebelumnya, Sekretaris 
Umum PMII Kota Sukabumi, 
Hendra mengungkapkan, 
dirinya merasa heran jika 
kebijakan tukin masih belum 
bisa direalisasikan oleh Pem-
kot Sukabumi. Padahal, itu 
semua untuk kesejahteraan 
para pelayan masyarakat yang 
berada di lingkungan Kota 
Sukabumi. 

 “Jujur saya heran. Kenapa 
masih belum direalisasikan? 
Kalau honor-honor segelintir 
orang hilang, itu seharus-
nya tidak jadi pertimbangan. 
Karena, kemanfaatkan tukin 
ini untuk semua PNS kok, bu-
kan sebagian tapi semuanya,” 
katanya.

 Hendra menambahkan, 
saat ini tinggal bagaimana 
Walikota Sukabumi menyika-
pi kebijakan tersebut. Teru-
tama tentang kesejahteraan 
yang merata antara PNS yang 
diukur dari kinerjanya sendiri 
ketika melayani masyarakat. 
Apalagi kebijakan itu tidak 
membebani APBD terlalu 
besar.   “Kalau Pak Wali men-
gutamakan pelayanan yang 
maksimal kepada masyara-
kat, bertari tukin direalisasi-
kan. Karena, tukin untuk PNS 
akan diukur dari kinerjanya. 
Eksesnya, semua PNS akan 
bekerja secara serius. Jika 

tidak, berarti Pak Wali secara 
tidak langsung tidak mem-
perhatikan kesejahteraan 
yang merata antar PNS, atau 
Pa Wali punya pertimbangan 
lain ya,” tegasnya. 

 Terpisah, Ketua Komisi I 
DPRD Kota Sukabumi, Faisal 
Anwar Bagindo menanggapi, 
kebijakan itu memang dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
para abdi negara dan abdi 
masyarakat di Kota Suka-
bumi. Apalagi menurutnya, 
kebijakan itu tidak membe-
bani APBD terlalu besar. 

“Saya mendengar, kajian-
nya sudah dilakukan. Tapi, 
kenapa sampai sekarang tidak 
mau menerapkan kebijakan 
Tukin itu, ada apa? Apa karna 
ada salah beberapa SKPD/
OPD yang menolaknya ?,” 
katanya.

 Faisal mengaku mendapat-
kan informasi ada sebagian 
SKPD/OPD yang dinilai ba-
sah oleh dirinya menolak ke-
bijakan tukin itu diterapkan. 
Pasalnya, honor-honor yang 
sering didapatkan oleh para 
PNS yang berada di SKPD/
OPD basah itu akan hilang. 

“Contohnya DPPKAD, ga 
mau tuh menerapkan Tukin. 
Karena, ada beberapa honor 
yang akan hilang dan nilainya 
cukup besar ya. Alasan mer-
eka (DPPKAD, red) belum 
waktunya kebijakan itu diter-
apkan dan dapat mempen-
garuhi belanja langsung dan 
tidak langsung. Tapi, nyatanya 
tidak membebani APBD ko,” 
tegasnya. (Cr5/t)
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GURU HONORER BUKA 
JASA FLYING FOX 

SUKABUMI -- Guru adalah 
salah satu profesi yang mulia. 
Namun perhatian kepada 
pahlawan tanpa tanda jasa 
ini sangat minim. Bahkan 
upah yang diterimanya, han-
ya sebesar Rp 300 ribu hingga 
Rp 600 ribu/bulan. Kendati 
demikian, para guru tersebut 
masih bisa bersyukur, lanta-
ran guru honorer memiliki 
waktu luang lebih banya 
dibanding para karyawan 
kantoran. 

 Hal ini yang dimanfaatkan 
para guru honorer dalam 
mencari sampingan guna 
memenuhi kebutuhan ke-

luarganya. Seperti yang di-
lakukan Ketua Forum Hon-
orer Indonesia (FHI) Kota 
Sukabumi, Heriyanto, dirinya 
mencari upah sampingan 
dengan menjadi tukang ojek 
hingga menyiapkan jasa 
outbond bagi sekolah yang 
membutuhkan. “Ya saya se-
cara door to door ke setiap 
sekolah yang meminta untuk 
memasang outbond diseko-
lahnya. Hal ini saya lakukan 
setelah mengajar di sekolah,” 
kata Heriyanto kepada Radar 
Sukabumi belum lama ini.

 Kegiatan tersebut sambung 
Heriyanto, sudah digeluti-

nya dari 2013 lalu. Dari kerja 
sampingannya ini, Ia bisa 
sedikit menutupi kebutu-
han sehari-hari keluarganya. 
“Kalau lagi bagus setiap bu-
lannya bisa sampai empat 
sekolah yang memesan keg-
iatan outbond di sekolah. Se-
mentara untuk anggaran saya 
tidak mematoknya, disesuai-
kan aja dengan anggaran 
yang ada,” ujarnya.

 Dalam menggeluti ker-
ja sampingnya ini, dirinya 
dibantu empat orang rekan 
honorer lain. Sehingga honor 
dari jasa wahana flying fox ini 
dibagi-bagi. “Hasil pemba-

gian dengan rekan honorer 
lainnya, paling saya mengan-
tongi Rp 300 ribu. Setiap bu-
lan saya mengadakan pelati-
han tim untuk menjaga kes-
elamatan Standard Operating 
Procedure (SOP). Sampingan 
ini, sebagai contoh juga un-
tuk para honorer lainnya agar 
tidak hanya mengandalkan 
gaji dari sekolah tapi bisa 
mengembangkan potensinya 
untuk mencari sampingan,” 
tuturnya.

 Heriyanto mengaku, akan 
terus berjuang untuk mem-
perbaiki nasib honorer di 
Kota Sukabumi agar kes-

ejahtraannya bisa terjamin, 
sehingga para honorer tidak 
lagi kelimpungan memenuhi 
kebutuhan hidup keluar-
ganya. “Uang Rp 600 ribu 
saat ini, belum cukup un-
tuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Bukan berarti 
saya tidak ikhlas, saya tetap 
bersyukur. Kami akan terus 
berjuang untuk memperbaiki 
nasib honorer di Indonesia 
khususnya Kota Sukabu-
mi. Kami harap pemerintah 
dapat secepatnya memberi-
kan SK untuk bisa menun-
jang kesejahtraan para hon-
orer,” pungkasnya. (Cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

PERJUANGAN: Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Sukabumi, Heriyanto saat memperlihatkan alat-alat fl ying fox yang dimilikinya.

Aplikasi `LAPOR` Atasi Persoalan Layanan Publik
T I M  R e f o r m a s i  B i ro k r a s i 

Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kem-
ristekdikti) mendorong pen-
gunaan aplikasi dari Layanan 
Aspirasi dan Pengaduan On-
line Rakyat (L APOR) dalam 
rangka meningkatkan kuali-
tas layanan publik di tingkat 
Perguruan Tinggi Negeri dan 
Kopertis. 

 Ke p a l a  U n i t  Hu m a s  d a n 
Protokoler Universitas Hasa-
nuddin, Ishaq Rahman dalam 
rilisnya mengatakan, aplikasi 
i n i  d i k e l o l a  l a n g s u n g  o l e h 
Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendal-
ian Pembangunan (UKP4). 
" M e n g i n t e g r a s i k a n  s i s t e m 
p a n ga d u a n  d a n  p e l a p o ra n 
masyarakat yang melibatkan 
s e l u r u h  K e m e n t e r i a n  d a n 
L e m b a g a ,  p u l u h a n  B a d a n 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
Pemerintah Daerah, dan In-
stansi  Pemerintah di  pusat 
mau p u n  d a e ra h, "  k at a n ya, 
belum lama ini.

 Ti m  Ke m r i s t e k d i kt i  j u g a 
telah menggelar 'Workshop 

Peningkatan Kualitas Layan-
an Publik' yang berisi bimb-
ingan teknis bagi para Nara 
Hubung L AP OR!  di  t ingkat 
PTN dan Kopertis di Yogya-
karta pada 4-6 Oktober 2017.

 Ia  m e n j e l a s k a n ,  a p l i k a s i 
L APOR telah menjadi salah 
satu instrumen yang diakui 
mampu menjadi sarana bagi 
warga masyarakat untuk men-
g a t a s i  b e r b a g a i  p e r s o a l a n 
layanan publik yang mereka 
terima setiap waktu.

 Kemristekdikti mengkoor-
dinasikan ratusan perguruan 
t inggi  negeri  di  Indonesia, 
yang terdiri dari Universitas, 
S e k o l a h  Ti n g g i ,  A k a d e m i , 
Institut, Politeknik, dan Aka-
demi Komunitas. 

 Seluruh perguruan tinggi 
neger i  ini  kini  ter integrasi 
d e n g a n  s i s t e m  p e l a p o r a n 
dan pengaduan masyarakat 
dikelola oleh UKP4 tersebut. 
Menurut data dari Kepala Ba-
gian Informasi Publik, Kem-
ristekdikti,  Munawir Razak, 
s aat  i n i  t e rd a p at  4 2 5  Na ra 
Hubung LAPOR!, yaitu peja-

ILUSTRASI

bat dan staf di Perguruan 
Tinggi Negeri yang me-
miliki akses ke aplikasi 
LAPOR!

 Aplikasi LAPOR! send-
iri  bekerja dengan me-
kanisme yang partisipa-

tif, transparan, dan akun-
tabel. Setiap masyarakat 
penerima layanan publik 
d a p a t  m e n y a m p a i k a n 
laporan dan keluhan ter-
kait  pelayanan yang ia 
terima.  Laporan dapat 

di lakukan dengan san-
gat mudah, bisa melalui 
website www.lapor.go.id, 
atau melalui Twitter den-
gan hashtag #lapor1708, 
atau melalui SMS ke no-
mor 1708. (net)

Presiden Warning 
Penggunaan KIP

PRESIDEN Joko Widodo meminta para pe-
megang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu 
Program Keluarga Harapan hati-hati meng-
gunakan dana yang diambil dari program itu.

“Yang pegang ini hati hati, mengambil uang 
secukupnya saja, syukur-syukur bisa ditabung,” 
kata Presiden Jokowi sambil menunjukkan 
contoh kartu itu.

 Presiden menyampaikan hal itu ketika mem-
bagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu 
Program Keluarga Harapan di lapangan SMKN 
1 Sumenep Jawa Timur, kemarin (8/10).

 Presiden menyebutkan dana dari KIP tidak 
boleh dipakai untuk membeli pulsa telepon 
selular. “Kalau duitnya untuk beli pulsa, kar-
tunya dicabut, tahun depan tidak diberi lagi,” 
katanya. Ia menyebutkan untuk siswa SD, 
pemegang KIP mendapatkan dana sebesar 
Rp450.000, siswa SMP Rp750.000 dan SMA/
SMK mendapatkan Rp1 juta. “Mengambilnya 
di BRI, itu di Sumenep cukup untuk memenuhi 
kebutuhan, di Jakarta saja cukup,” kata Jokowi.

 Sementara untuk dana dari PKH, dana dari 
program itu untuk urusan yang berkaitan den-
gan anak, pendidikan anak, sekolah anak, gizi 
anak, telur untuk anak, sayur mayur, buku tulis, 
seragam sekolah.

 Dalam kesempatan itu Presiden bertanya 
kepada hadirin apakah jika suami meminta 
untuk membeli rokok dikasih. “Tidak boleh, 
apalagi untuk beli rokok. Tolong diberi tahu 
suami, pak uang ini untuk gizi anak, sama 
sekolah dan pendidikan anak, untuk beli rokok 
silahkan cari sendiri, Ngomongnya yang alus, 
jangan dibentak, kalau sambil marah, ramai 
nanti kalau seperti itu,” kata Jokowi. (net)

Presiden Joko Widodo  saat memberikan sambutan

Munculkan Kembali Pendidikan Budi Pekerti 
A N G G O TA  D P R D  Ja w a 

Tengah, Dede Indra Per-
mana Sudiro mendorong 
dimunculkannya kembali 
pendidikan budi  peker ti 
di bangku sekolah. Dilatar-
b e l a k a n g i  k e k h aw a t i r a n 
t e r h a d a p  d a m p a k  n e g a -
ti f  l ingkungan yang bisa 
m e m p e n g a r u h i  m e n t a l 
anak saat ini.  “Di tengah 
p e r k e m b a n g a n  z a m a n 

s e p e r t i  s e k a r a n g ,  a n a k-
anak sangat  rentan den-
gan pengaruh negatif dari 
l ingkungan. Oleh karena 
itu, kita harus jaga lewat 
pendidikan budi pekerti di 
sekolah,” tutur Dede dalam 
k e t e r a n g a n n y a ,  M i n g g u 
(8/10). 

 Dia menjelaskan, pendi-
dikan budi pekerti pertama 
kali diterapkan pada kuri-

kulum 1947, terpisah den-
gan mata pelajaran lain. 
S e j a k  m u n c u l n y a  k u r i -
kulum 1968,  pendidikan 
budi pekerti hanya sebagai 
sisipan dalam mata pela-
jaran seperti  Pendidikan 
A g a m a  d a n  P e n d i d i k a n 
Kewarganegaraan. “Karena 
sebagai sisipan, pelajaran 
tentang budi  peker t i  ini 
kurang mendapat perha-

t ian.  Pelajaran budi  pe-
kerti  harus dimunculkan 
kembali dalam kurikulum 
pendidikan dan jadi mata 
p e l a j a r a n  y a n g  b e r d i r i 
sendiri,” kata Dede.

 D e d e  m e n a m b a h k a n , 
pendidikan budi  peker ti 
yang disampaikan secara 
eksplisi t  melalui  pelaja-
ran menandakan adanya 
itikad baik dunia pendidi-

kan Indonesia untuk turut 
m e m b e n t u k  a n a k  d i d i k 
memiliki budi pekerti yang 
baik. Oleh karena itu, ha-
rus didukung penuh oleh 
para calon pemimpin yang 
ada.”S ementara  ini ,  k i ta 
bisa coba buat kelas budi 
pekerti  di  luar jam pela-
jaran umum. Tapi sifatnya 
wajib diikuti oleh seluruh 
anak,” imbuhnya. (wah 

Standardisasi Pesantren 
Bukan Penyeragaman

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Islam Ke-
menterian Agama Kamaruddin Amin menegas-
kan program standardisasi pondok pesantren 
bukan upaya penyeragaman, melainkan guna 
mendorong terwujudnya standar penyeleng-
garaan pendidikan minimum di lingkungan 
pesantren. Hal itu disampaikan Kamaruddin 
di sela-sela jumpa pers Pekan Keterampilan 
dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) 
VIII bertema “Merawat Keberagaman, Meman-
tapkan Keberagamaan” di Kemenag, Jakarta, 
belum lama ini. “Jadi bukan menyamakan 
lewat standardisasi karena setiap pesantren 
memiliki kekhasannya masing-masing,” kata 
Kamaruddin.

 Meski ada standardisasi, lanjut Kamaruddin, 
Ditjen Pendis Islam Kemenag membiarkan ke-
beragaman kurikulum pondok pesantren yang 
khas. Standar paling awal yang bisa dimulai, 
kata dia, adalah dengan mengidentifi kasi dan 
membuat standar minimal kitab yang dipelajari 
di pondok pesantren. Perkembangan terkini 
pembuatan standar itu sudah memasuki tahap 
akhir dan jika sudah selesai targetnya pada 
akhir tahun sudah dapat diterapkan.

 Apabila tahapan itu sudah selesai, kata dia, 
maka sejumlah pesantren akan menggunakan 
kitab yang sesuai standar dengan dasar pijakan 
surat imbauan dalam bentuk Peraturan Menteri 
Agama (PMA) atau minimal Surat Keputusan 
Dirjen Pendidikan Islam.

 Kamaruddin memastikan pemerintah tidak 
akan lepas tangan begitu saja dengan peraturan 
tersebut melainkan akan tetap melakukan 
pendampingan terhadap pesantren terkait 
kitab standar minimal bagi pesantren.

 Dia mengatakan pengelola pondok pesantren 
tetap memiliki keleluasaan mengelola kuriku-
lumnya dengan tetap mengajarkan kitab di 
luar standar minimal itu. Hanya saja, dengan 
standar minimal kitab tentu pesantren akan 
terpicu dengan standar ilmu yang sebaiknya 
diajarkan di suatu pesantren sehingga kualitas 
keilmuan ponpes turut terangkat.

 Menurut dia, standardisasi pesantren ber-
muara pada terangkatnya kualitas ponpes, 
terutama dari segi keilmuan, tanpa merusak 
kekhasan lembaga pendidikan keagamaan 
Islam khas Indonesia tersebut. 

 Selanjutnya, unsur yang perlu diperbaiki 
dalam standardisasi pesantren adalah penyeta-
raan kualitas pengasuh ponpes yang biasanya 
diperankan oleh kiai atau ulama. Kiai, kata dia, 
pada umumnya memiliki tingkat keilmuan 
yang dalam dan memiliki pengetahuan luas. 
Akan tetapi, dari segi pendidikan formal mereka 
belum memiliki gelar akademik hitam. Maka 
dari itu, perlu penyetaraan pengasuh pondok 
pesantren termasuk para pengajarnya agar 
memiliki sertifi kat atau ijazah formal.

 Dengan begitu, dia berharap pengasuh 
dan pengajar di pesantren bisa mendapatkan 
nilai lebih lewat pendidikan formal sehingga 
pesantren juga bisa terangkat kualitas keil-
muannya. “Nanti bisa disetarakan dengan apa 
itu nanti kita buat aturannya, instrumen-instru-
mennya supaya bisa menjadi standar minimal 
pondok pesanteren begitu,” kata dia. (net)



PENYAKIT fi lariasis atau 
elephantiatis (penyakit kaki 
gajah) merupakan salah satu 
penyakit berbasis lingkung-
an yang sangat perlu untuk 
diwaspadai penyebarannya, 
terutama di wilayah Jawa Ba-
rat. Penyakit ini merupakan 
penyakit menular menahun 
yang disebabkan oleh ‘ca-
cing fi laria’ yang menyerang 
saluran dan kelenjar getah 
bening yang bisa merusak 
sistem limfe, menimbulkan 
pembengkakan pada kaki, 
tangan, glandula mammae, 
dan scrotum. Bahkan, bisa 
mengakibatkan cacat seu-
mur hidup dan stigma sosial 
bagi keluarga penderita. 

Di Indonesia fi lariasis telah 
tersebar luas hampir di se-
mua provinsi, berdasarkan 
laporan dari daerah dan 
hasil survei pada tahun 2000 
dimana tercatat sebanyak 
6500 kasus kronis di 1553 
desa pada 231 kabupaten 
atau 26 propinsi. Pada tahun 
2005 kasus kronis dilapor-
kan sebanyak 10.237 orang 
yang tersebar di 373 kabupa-
ten/kota di 33 provinsi. 

 Di Jawa Barat, sejarah 
pemunculan kembali pe-
nyakit filariasis yaitu pada 
tahun 1994 yang ditemukan 
di wilayah Tangerang yang 
termasuk daerah ende-
mik. Dan kurun waktu 1994 
hingga 2002, terjadinya 
kasus manifestasi klinis 
filariasis dilaporkan di 11 
kabupaten dan kota yang 
dinyatakan daerah ende-
mik filariasis. Dan pada 
tahun 2004 terjadi penye-
baran kasus klinis filariasis 
di 19 kabupaten/kota, dan 
12 diantaranya tergolong 
endemis.

U n t u k  i t u , 
m a s y a r a k a t 
kita,  khusus-
nya masyara-
kat Jawa Barat 
h a r u s  l e b i h 
b e r h a t i - h a t i 
akan ancam-
an penyebaran 
penyakit fila-
riasis, khusus-
nya diwilayah  
yang memang 
tergolong en-
demis.

 B a g i  s e s e -
o r a n g  y a n g 
terinfeksi pe-
nyakit filaria-
sis umumnya 
t e r ja d i  p a d a 
usia kanak-kanak, dimana 
dalam waktu yang cukup 
lama (bertahun-tahun) 
mulai dirasakan perkem-
bangannya. Adapun gejala 
klinis yang dirasakan ketika 
terinfeksi, diantaranya; 

(1)  Demam berulang-
-ulang selama 3-5 hari, 
demam dapat hilang bila 
istirahat dan muncul lagi 
setelah bekerja berat; (2) 
Pembengkakan kelenjar 
getah bening (tanpa ada 
luka)  didaerah l ipatan 
paha, ketiak (lymphadeni-
tis) yang tampak kemerah-
an, panas dan sakit; 

(3) Radang saluran ke-
lenjar getah bening yang 
terasa panas dan sakit yang 
menjalar dari pangkal kaki 
atau pangkal lengan kearah 
ujung (retrograde lymp-
hangitis); (4) Filarial abses 
akibat seringnya menderita 
pembengkakan kelenjar 
getah bening, dapat pecah 
dan mengeluarkan nanah 
serta darah; 

(5) Pembesaran 
tungkai,  lengan, 
buah dada, buah 
zakar yang terlihat 
agak kemerahan 
dan terasa panas 
(early lymphode-
ma); Dan (6) Pem-
besaran yang me-
netap (elephanti-
asis) pada tungkai, 
lengan, buah dada, 
buah zakar (elep-
hantiasis skroti).

 Penyakit kaki ga-
jah ini umumnya 
terdeteksi melalui 
pemeriksaan mik-
roskopis  darah, 
Sampai saat  ini 
hal tersebut masih 

dirasakan sulit dilakukan 
karena microfilaria hanya 
muncul dan menampil-
kan diri dalam darah pada 
waktu malam hari selama 
beberapa jam saja (noctur-
nal periodicity).

Selain itu, berbagai meto-
de pemeriksaan juga dila-
kukan dalam upaya mendi-
agnosa penyakit kaki gajah. 
Diantaranya ialah dengan 
sistem yang dikenal seba-
gai penjaringan membran, 
metode konsentrasi knott, 
dan tehnik pengendapan. 

Adapun metode pemerik-
saan yang lebih mendekati 
kearah diagnosa dan diakui 
oleh WHO yaitu dengan 
jalan pemeriksaan sistem 
“Tes kartu”. Hal ini sangat-
lah sederhana dan peka 
untuk mendeteksi penye-
baran parasit/larva, yakni  
dengan cara mengambil 
sample darah sistem tusuk-
an jari ‘droplets’ diwaktu 
kapan pun, tidak harus 
dimalam hari.

Filariasis pada dasarnya 
disebabkan oleh tiga spe-
sies cacing filaria, yaitu; 
Wuchereria bancrofti, Bru-
gia malayi, Brugia timo-
ri. Cacing ini menyerupai 
benang dan hidup dalam 
tubuh manusia terutama 
dalam kelenjar getah be-
ning dan darah. Cacing ini 
dapat hidup dalam kelenjar 
getah bening manusia sela-
ma 4 - 6 tahun dan dalam 
tubuh manusia. 

Cacing dewasa betina 
menghasilkan jutaan anak 
cacing (microfilaria) yang 
beredar dalam darah ter-
utama malam hari.  Pe-

nyebarannya diseluruh 
Indonesia, baik di pedesa-
an maupun diperkotaan. 
Dan nyamuk merupakan 
vektor filariasis, di Indone-
sia ada 23 spesies nyamuk 
yang diketahui bertindak 
sebagai vektor dari genus; 
mansonia, culex, anophe-
les, aedes dan armigeres. 

Untuk spesies Wuchereria 
bancrofti perkotaan vektor-
nya adalah culex quinque-
fasciatus dan Wuchereria 
bancrofti pedesaan; anop-
heles, aedes dan armigeres. 
Sedangkan spesies Brugia 
malayi, diantaranya; man-
sonia sp dan An.barbiro-

stris. Dan spesies Brugia 
timori adalah An.barbiro-
stris. Mikrofilaria mempu-
nyai periodisitas tertentu 
tergantung dari spesies dan 
tipenya. 

Dalam mengeliminasi pe-
nyebaran penyakit filariasis 
ini diharapkan masyarakat 
bisa menjaga kebersihan 
lingkungannya terutama 
dalam upaya pemberan-
tasan sarang nyamuk dan 
sumber perindukannya. 
Upaya yang bisa dilakukan 
yaitu dengan eliminasi 
vektor dan perbaikan ling-
kungan, serta menjaga diri 
(personal proteksi) dari 

gigitan nyamuk. 
Kemudian dengan memi-

num obat “anti filariasis”, 
dan pemutusan rantai pe-
nularan dengan cara yang 
paling efektif yaitu dengan 
pengobatan masal dengan 
strategi satu kali per tahun 
selama 5 tahun berturut-
-turut.

Dengan memutus rantai 
penularan penyakit filaria-
sis ini diharapkan penyakit 
filariasis tidak lagi menjadi 
masalah bagi kesehatan 
masyarakat. Dan pada ta-
hun 2020, masyarakat In-
donesia sudah terbebas 
dari penyakit filariasis. (*)
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Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

 

PROMKES CERIA 
Banyak Cerita....... 

 “Cerita Sehat Yes! Cerita Sakit No!” 
Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

(
tu
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be
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ha

jaOleh : H. Maman 
Surahman, SKM, MM

Kepala UPTD 
Puskesmas Cisaat 
Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukabumi

Waspadai Penularan Penyakit Filariasis

Bupati Ikut Tes Kesehatan
KUNJUNGAN: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat dicek tensi darahnya di stand laboratorium sederhana yang disediakan Dinkes Kabupaten Sukabumi. 
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Sukabumi, Yani Marwan Hamami menunjukkan foto bersama.

Di Pameran 
Pembangunan

P A L A B U H A N R A T U -
--Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami ikut dites kesehatan 
gratis yang disediakan Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kabu-
paten Sukabumi di halaman 
Venue Tinju Palabuhanratu, 
belum lama ini. Tes kesehat-
an itu meliputi cek kolesterol, 
gula darah, golongan darah 
termasuk  tes VCT (HIV/

AIDS).  
 Kepala Bidang Kesehatan 

Masyarakat (Kabid Kesmas) 
Dinkes Kabupaten Sukabu-
mi, Ela Karmila, SKM, M.Si 
mengaku gembira stand yang 
disediakannya itu menda-
patkan kunjungan orang 
nomor satu di Kabupaten 
terluas se Pulau Jawa dan 
Bali ini. Kebanggaan itu juga 
dilengkapi Marwan ikut dites 
kesehatan. 

 "Alhamdulillah, kehadiran 
Pak Bupati bisa memotivasi 

warga untuk dicek kesehat-
annya. Antusias warga juga 
alhamdulillah. Mereka sem-
pat mengantre ingin dites 
kesehatan," bebernya. 

 Ia menyebutkan, yang 
menjadi target penyediaan 
tes kesehatan gratis itu, me-
ningkatkan kesadaran ma-
syarakat dalam memelihara 
kesehatan. Lantaran kesehat-
an tak selalu bisa dilihat dari 
luar saja. Dengan melakukan 
tes kesehatan, apapun yang 
menjeadi masalah dalam 

tubuh bisa diketahui sejak 
dini. Sehingga ia berharap, 
masyarakat yang belum me-
meriksakan keehatannya 
agar proaktif melakukan tes 
kesehatan ke puskesmas 
terdekat. 

 "Mudah-mudahan kesa-
daran amsyarakat dalam me-
melihara kesehatan semakin 
meningkat. 

Karena jika sudah tahu apa 
yang menajdi masalahnya 
setidaknya pola hidupnya 
lebih teratur. baik makanan 

maupun olahraga," imbuh-
nya.

 Marwan Hamami memeb-
rikan dukungan dengan di-
selenggarakannya tes kese-
hatan gratis. Hal ini untuk 
membantu warga terutama 
yang masih ragu-ragu dalam 
memeriksakan keehatannya. 
Terlebih tes VCT. 

 "Semua orang punya ha-
rapan hidup sehat. 

Makanya kegiatan seperti 
ini harus selalu dilaksana-
kan," singkatnya.(ryl) 

DINILAI: Tim Surveyor Kemenkes Ri saat melakukan pembinaan dan penilaian kepada jajaran 
pengurus puskesmas.

Enam Puskesmas Diakreditasi
SUKABUMI--Sebanyak 

enam puskesmas di Kabupa-
ten Sukabumi sudah dinilai 
akreditasi oleh Tim Surve-
yor Kemenkes RI. Keenam 
puskesmas tersebut yakni  
PKM Kalapanunggal, PKM 
Nagrak, PKM Cisaat, PKM 
Cisolok, PKM Cireunghas 
dan PKM Bojonggenteng. 
Sedangkan dua puskesmas 
lainnya yakni PKM Sukaraja 
dan PKM Cikembar bakal 
dinilai bulan ini. 

 Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat (Kabid Kesmas) 
Dinkes Kabupaten Suka-
bumi, Ela Karmila, SKM, 
M.Si menjelaskan, penilaian 
akreditasi ini untuk mening-
katkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. 

 "Tentu kami juga punya 
harapan pelayanan kesehat-
an terus meningkat," kata 
Ela kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini. 

  Tim Surveyor Akreditasi 
Kemenkes ini telah melaku-
kan penilaian akreditasinya 
selama tiga hari. Termasuk 
rencana penilaian bagi PKM 
Sukaraja dan PKM Cikem-
bar. Untuk itu, ia berharap 
seluruh karyawan Puskes-
mas tidak diperkenankan 
meninggalkan puskesmas 
masing-masing.

 “Kami juga akan melaku-
kan pendampingan selama 
penilaian berlangsung," im-
buhnya. 

Bagi puskesmas yang sudah 
dinilai, Ia berharap puskes-

mas-puskesmas tersebut bisa 
meraih nilai yang memuas-
kan. Namun jika masih ada 
yang masih kurang, tentu 
akan menjadi cacatan pen-
ting yang harus diperhatikan 
dan dilengkapi. 

 Tim tersebut telah menge-

cek dan membuktikan jika 
keenam puskesmas sudah 
menjalin koordinasi lintas 
sektoral yang baik atau be-
lum. 

Hal itu diwujudkan tidak 
hanya di atas kertas sebagai 
laporan, namun hasil komu-

nikasi dengan masyarakat 
dan lintas sektoral di kawa-
san Puskesmas. 

 “Nantinya usai dilaporkan, 
akan turun rangking akredi-
tasi. Kami berlaku fair dan 
semua sesuai fakta di lapang-
an,” tandasnya.(ryl)
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SW, 17, MAKASSAR
’’Aku udah masuk tahun 
terakhir SMA. Tapi, aku 

belum pernah sekali pun 
pacaran. Akhirnya, aku 

ngaku-ngaku ke sahabat 
kalau lagi LDR dengan 

seseorang. Padahal, 
kenyataannya enggak. Aku 

takut ketahuan, tapi juga 
takut dianggap aneh karena 
belum pernah punya pacar. 
Harus gimana ya kira-kira?’’

JAWAB: Harus diingat, bohong itu 
cuma menyelamatkan kita 
sementara. Selanjutnya, kita akan 
terus panik buat mencari alasan dan 
skenario baru. Pilihannya cuma 
satu, berhenti atau lanjutkan. Saat 
kita nggak seperti yang diharapkan 
dalam kelompok, nggak berarti kita 
harus mengada-ada agar dianggap 
keren. Nanti capek dan berat di 
pikiran loh. Dibikin santai aja. Kalau 
diledek, cukup balas dengan 
bercanda dan dibawa happy.

LAYOUT: ABID/RAMA ZETIZEN TEAM
ILUSTRASI: RAMA ZETIZEN TEAM

SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 

selalu mewakili taste dan 
style orang yang 

memakainya. Nah, kayak 
apa sih make-up style 

favoritmu? Alat make-up 
apa aja yang biasa kamu 

pakai? Share foto dan 
ceritamu! Sepuluh Zetizen 

beruntung bakal 
mendapatkan lip cream 

keren dari 
@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

Muhammad Sunariya,
17, SMAN 1 Sungai Raya, 

Kalimantan Barat

’’HARI gini belum pernah pacaran?’’ Mungkin itulah 
yang terpikir di benak sebagian anak muda waktu tahu 

ada teman yang jomblo dari lahir. Yep, karena social 
standard di masyarakat, status jomblo masih sering 

dianggap nggak keren. Weits... Padahal, kaum jomblo 
dari lahir nggak selalu miserable dan menyedihkan kok. 

Para Zetizen ini, contohnya. They born single, live single, 
and keep being extremely well! (irm/c14/nrm)

BUANG 
SEMUA 

KERESAHAN!

CITA-CITA LANGSUNG MENIKAH
’’Jadi jomblo emang udah prinsipku. Menurutku, pacaran itu 
bikin hidup nggak bebas. Jomblo kan nggak terikat, bebas 

mau dekat sama siapa aja, melakukan kegiatan apa aja, dan 
bisamelakukan hal bermanfaat.

Kadang aku agak nggak percaya diri kalau lihat teman pacaran. 
Tapi, aku bawa enjoy aja. Toh, pacaran juga nggak selamanya 

menyenangkan. Banyak temanku yang malah sering galau. Belajar 
mereka pun ikutan terganggu. Itulah yang bikin aku nggak mau 
pacaran dan memilih mempertahankan status jomblo dari lahir.

Aku pengin nanti kalau udah gede langsung ajak nikah aja cewek yang 
aku suka, hahaha. . Kalau ditanya teman, jawab aja ”Emang prinsip!’’’

Jomblo karena Prinsip

TETAP COOL JADI DIRI SENDIRI
’’Sejak lahir sampai sekarang SMA, aku belum pernah pacaran 
sama sekali. Kata teman-temanku, aku ini orangnya cuek dan 
agak tomboi. Makanya, nggak ada cowok yang deketin aku. 

Sempat sedih juga sih karena aku emang pengin dapat pacar. 
Tapi, dibawa santai aja lah. Toh, kadang status jombloku bisa 

dibuat bercandaan dan menghibur teman-teman, hahaha.
Sedihnya jadi jomblo, nggak ada yang ngajakin jalan dan malah aku 

yang sering ngajak teman-temanku. Kadang ada juga loh yang nyinyirin 
kejombloanku, tapi aku selalu santai menghadapinya. Aku coba ambil 

hikmah aja dari status jombloku. Karena jomblo, aku nggak sering 
galau, nggak bergantung sama orang lain, dan bisa fokus.’’

Jomblo karena Nasib

SERING merasa terbebani 
dengan status jomblo? Daripada 
kepikiran terus, mending 
sampaikan keresahanmu pada 
orang lain. Kayak para Zetizen 
ini. Simak juga jawaban Fenny 
Listiana SPsi Msi, konselor di 
Sparta Communication, ya! 
(nen/c14/nrm)

DK, 20, GRESIK
’’Aku sering jadi bahan 

bully karena seumur hidup 
belum pernah pacaran. Aku 

emang suka nggak sadar 
punya mindset membatasi 

diri dari cowok. Apalagi, 
aku dikenal tomboi. Aku 

khawatir nanti nggak ada 
laki-laki yang suka aku 
sebagai perempuan.’’

JAWAB: Tomboi kan hanya sebatas 
penampilan. Kodratnya tetap 
perempuan. Perempuan diciptakan 
berbeda-beda. Justru ada sisi 
menarik dari seorang tomboi. 
Misalnya, pemberani, punya pola 
pikir logis, nggak ribet, dll. Intinya, 
jadi cewek tomboi itu wajar selama 
nggak melupakan jati diri sebagai 
perempuan. Jadikan bully dari 
teman-teman sebagai penyemangat 
dan selalu berpikir positif ya!

OP, 20, JEMBER
’’Aku punya banyak 

teman yang pacaran. Nah, 
kebanyakan pacaran 

mereka melewati batas 
meski sekadar pelukan 

atau cium pipi. Mungkin 
itulah yang membuat aku 
takut menjalin hubungan. 

Apakah ketakutan yang 
aku rasakan wajar? Gimana 

ya cara mengatasinya?’’

JAWAB: Merasa cemas atau 
khawatir itu wajar karena merupakan 
bagian emosi negatif manusia. Tapi, 
nggak wajar kalau rasa cemas atau 
khawatir udah berlebihan dan nggak 
memiliki alasan jelas. Perlu diyakini 
bahwa relationship nggak selalu 
berujung pada hal-hal negatif. 
Kontrol utama kan tetap ada dalam 
diri kita. Ingat, prinsip hubungan 
yang baik adalah sama-sama merasa 
nyaman, menuju kebaikan dan 
hal-hal positif, serta nggak destruktif.

JUMLAH RESPONDEN 1.334 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, 
MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.18%SMP 71%SMA 11%KULIAH 

62%
38% 32%

Jenis 
kelamin

Usia
61%16–18 tahun12–15 tahun 7%19–20 tahun

Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

SIAPA sih yang nggak malas kalau 
selalu ditanya tentang status sebagai 

seorang jomblo? Tapi, tenang aja! Banyak 
kok cara supaya kamu tetap terlihat keren 

ketika menjawab pertanyaan tentang 
status jomblo dari lahirmu. Simak deh! 

(far/c14/nrm)

PURA-PURA NGGAK 
DENGAR

Untuk menghindari 
pertanyaan yang bikin 

sensi ini, kamu bisa 
loh akting pura-pura 

nggak dengar. 
Ditambah dengan 

gerak-gerik 
meyakinkan kayak 

mengangkat telepon 
atau malah menunjuk 

cuaca cerah di luar 
sana. Lawan bicaramu 

bakal teralihkan deh!

PINTAR NGELES
Ngeles juga bisa jadi 

salah satu alternatif. Saat 
dapat pertanyaan tentang 

pacar, sekalian aja deh 
kamu jawab, ’’Maaf ya, 
sebenarnya aku udah 

jadian sama Taylor Swift. 
Cuma, hubungan kami 

nggak diekspos karena 
takut ketahuan paparazi’’. 
Atau Zayn Malik? Kendall 

Jenner? Se-hun oppa? 
Semua boleh. Sekalian 

aja jadi #swag, ya nggak?

SERANG BALIK
SI PENANYA

Kalau cara-cara tadi udah 
nggak mempan, cara 
terakhir ini bisa kamu 

coba. Yes, serang balik 
aja si penanya dengan 

alasan rasional! Misalnya, 
kamu menjawab, ’’Enak 

jadi jomblo, ke 
mana-mana bebas. 

Nggak harus laporan 
kayak sama satpam’’. 

Atau dengan jawaban 
seru yang lain. Kalau si 

penanya merasa tersindir, 
mode #thuglife-mu 

berhasil, hehehe!

Wahyu Tita Amalia,
17, SMA Ta’miriyah Surabaya

Fenny Listiana SPsi Msi, 
konselor di Sparta 

Communication

YOUTUBE

SHEKNOWS

6 di antara 10 Zetizen merasa baik-baik aja dan 
nggak tertekan meski jomblo dari lahir.

ALASAN ZETIZEN NGGAK PERNAH PACARAN
(3 tertinggi):

Karena emang prinsip dan menganggap pacaran ribet 29%

Pengin fokus ke pendidikan dan kegiatan lain 21%

Malas terikat dengan orang lain 16%

SURABAYA – Yeay, setelah sepuluh finalis 
Zetizen Boys 2k17 melakukan sesi haircut 
pada Rabu (4/10), kemarin (5/10) giliran sepuluh 
finalis lainnya nih. Berlokasi di The Parlour 
Surabaya, para finalis kali ini nggak kalah 
antusias dengan hari sebelumnya.

Gimana nggak, mereka udah lihat 
hasil haircut finalis lainnya yang 
ternyata makin kece. Wah, kira-kira 
para duta sekolah tersebut bakal 
di-makeover kayak gimana ya?

Dalam sesi II haircut itu, hampir semua 
finalis mendapatkan cutting faux hawk 
dengan fading kanan dan kiri yang sama. Lenny 
Go, art director The Parlour Surabaya, menyatakan 
bahwa hairstyle yang diberikan juga 
mempertimbangkan bentuk kepala finalis masing-
masing. ”Kalau cowok, bentuk kepalanya kan 

nggak rata ya, tapi rambutnya pendek. Jadi, 
harus diterapkan potongan yang lebih detail 
untuk menutupi kekurangannya,” ujar Lenny.

Selain memperhatikan bentuk kepala, Lenny 
melihat face shape para finalis. Mulai 

dahi, check bone, hingga wajah secara 
keseluruhan. ”Bentuk wajah itu 
penting diperhatikan dalam haircut. 
Kalau potongannya salah, justru 
akan memperparah bentuk wajah,” 

jelas Lenny. ”Misalnya, kalau 
wajahnya panjang, tapi potongan 

rambutnya tipis. Ini bikin wajahnya 
kelihatan makin panjang,” imbuhnya.

Salah seorang finalis yang disulap jadi kece 
adalah Bryan Wijaya dari SMA Cita Hati East 
Surabaya. Wajahnya yang oriental diubah jadi 
lebih ”bad boy” oleh tim The Parlour Surabaya.

Menurut Lenny, rambut Bryan yang sebelumnya 
terlalu panjang untuk wajahnya yang kecil. ”Wajah 
Bryan yang kecil lebih cocok kalau diberi fade 
style dengan bagian atas yang pendek supaya 
karakternya menonjol,” ujar Lenny.

Haircut baru itu langsung bikin Bryan happy. 
”Awalnya, aku pikir bakal jadi kayak orang 
Korea. Ternyata aku malah mirip orang Amerika, 
hahaha,” ungkap Bryan, excited.

Bukan cuma Bryan, Michael Han juga puas 
setelah melihat hasil makeover-nya. Finalis asal 
SMA Petra 2 Surabaya tersebut berharap dapat 
potongan undercut. ”Eh, tapi, ternyata aku nggak 
seberapa cocok kalau undercut,” ujarnya.

”Bentuk wajah Michael cenderung square dengan 
dahi lebar. Karena itulah, bagian dahinya diberi 
sedikit poni untuk menutupi,” jelas Carenza, style 
director The Parlour Surabaya. (may/c25/als)

IVAN/ZETIZEN TEAM

READY FOR NEW LOOK: Brian Ramadhana asal SMA 
Hang Tuah 2 Sidoarjo mengikuti sesi II haircut. Bryan Wijaya, 

SMA Cita Hati East Surabaya

113395
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

CV. ARGO PUTRA, Kontrak-
tor, Pertambangan,Perdagangan 
Umum & jual beli macam2 kayu 
bayur J l .  Raya Baros Km.4 
Sudajaya Kec. Baros Smi Hp. 
0858.7115.3111 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

INDOBATA menyediakan : Gen-
teng beton multiline/urat batu, 
batako press, paving block (Brg2 
tsb brsrtifi kat SNI). Jl. Ry Karang 
Hilir no.833 Cibadak 43351 Smi. 
0266-532888/0818107180. (RS-s/d 
30 Oktober)

FLORIS

KAWANUA FLORIST  ter ima 
pesanan karangan bunga, jl. Jen-
dral Sudirman. Tlp (0266) 224361 
(RS-s/d 30 Oktober)

CHEN’S FLORIST,  Te r ima 
pesanan Rangkaian Bunga,Rental 
 Tanaman Hias,  J l  Sr iwi jaya 
No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman 
Hakim No. 59 Sukabumi Tlp ( 0266) 
222264 (RS-s/d 30 Oktober) 

SELABINTANA HOTEL Jl. Sela-
bintana km. 7 Sukabumi Tlp. (0266) 
221501 (RS-s/d 30 Oktober)

T A M A N  S A R I  H O T E L  J l . 
Suryakencana  no. 112 Sukabumi 
Tlp. (0266) 225008 (RS-s/d 30 
Oktober)

AUGUSTA  HOTEL Jl. Raya 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 
0266 ) 227456 Jl. Raya cisolok 
Palabuhanratu (RS-s/d 30 Oktober)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL Jl. 
raya Cisolok Km. 7 Palabuhanratu 

Tlp. ( 0266) 431200 (RS-s/d 30 
Oktober)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayang-
kara No 101 Sukabumi Tlp (0266) 
222287 (RS-s/d 30 Oktober)

P A N G R A N G O  H O T E L  J l . 
 Selabintana Km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266)211532 (RS-s/d 30 Oktober)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi 
kota Sukabumi (RS-s/d 30  Oktober)

KEHILANGAN

HLG STNK F -5604 -QL  An.DEDI 
IRWANDI

HLG STNK F -3655 -S  An.KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP  

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 Oktober) 
WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 

jontornya bikin keSOHOOORR 
!! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 
085624101595 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

KURSUS

JULIANA JAYA, tempat Kursus 
Menjahit Terkemuka Jl. Brawi-
jaya No.12 Dpn Mamih Ungu Tlp 
085107003867 / 085860728275 
(RS-s/d 30 Oktober)

LOWONGAN 

PJTKI CAB SUKABUMI, CRI 
DINAS LUAR PRIA PNY MTR 
T G S  K H U S U S  C R I  S P O N -
S O R 2  K O M I S I  M E N A R I K 
LMR LSG HRD KTR PUSAT 
0 2 1 - 2 9 0 4 8 0 5 6 ,  W A / S M S 
081296441288

BTH CPT ADM,SPG/B MAX 
27THN,MIN SMA,  JL .RAYA 
C I B A T U  N O  3 0 8  D E P A N 
P E G A D A I A N - C I S A A T . H U B 
0823-3155-6070

OPTIKAL 

PERMATA OPTIKAL, Jual ma-
cam2 kacamata, frame, & lensa/
lensa kontak Jl. Pelabuhan Per-
apatan Odeon No 15 Kota Smi 
Hp.081563162128 Jl. Raya Cisaat 
No  214 Smi, no Hp 081563162128 
(RS-s/d 30 Oktober)

OTOMOTIF

DEALER LARIS II Jual Beli Mobil 
Bekas (Second), Jl Sekarwangi 
Cibadak (RS-s/d 30 Oktober)
KIKI MOTOR Jual Angkutan kota 
Suzuki APV Dan Daihasu grand 
max Jl Arif rahman hakim No 49 
Tlp 085723474977 (RS-s/d 30 
Oktober)

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER  Menjual 
 Hardware, Note-book, CCTV, 
 Accessories, Printer, tablet, dll 
Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 

(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 
(RS-s/d 30 Oktober)

RNY COMPUTER , Hardware, 
 Notebook, CCTV, Camera Digital, 
GPS, PC, Tablet, Projector, Jl. 
A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266 
) 221079 Fax . ( 0266) 217890 
 Sukabumi. (RS-s/d 30 Oktober)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, 
3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 

Ukuran min : 2 klm x 50 mmkUkuran min : 2 klm x 50 mmk
Warna  : Black & White (BW)Warna  : Black & White (BW)

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

3x Tayang Bonus 1x tayang3x Tayang Bonus 1x tayang
6x Tayang Bonus 2x tayang6x Tayang Bonus 2x tayang

10x Tayang Bonus 3x tayang10x Tayang Bonus 3x tayang
15x Tayang Bonus 4x tayang15x Tayang Bonus 4x tayang
30x Tayang Bonus 1 Minggu30x Tayang Bonus 1 Minggu

Harga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan EfektifHarga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan Efektif
*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

ANDA BUTUH INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN ?  BACA KORAN RADAR SUKABUMI SETIAP HARI SABTU DI BURSA LOKER !!

JUAL TANAH DAN BANGUNAN

Siap-siap Kartu Seluler 
Bakal Diblokir

Hujan Datang, Begini 
Nasib Swasembada Beras

JAKARTA - Pemerintah beren-
cana mengeluarkan kebijakan 
registrasi ulang, terhadap selu-
ruh penggunaan nomor telepon 
selular pada Februari 2018 men-
datang.

Langkah ini dinilai penting kare-
na dari 128 juta nomor telepon 
selular yang aktif digunakan, baru 
35 juta nomor yang terdaftar den-
gan menggunakan nomor induk 
kependudukan (NIK) dari KTP 
elektronik.

“Bila tidak masukan NIK-nya, 
maka penggunaan kartu tersebut 
akan terputus pada Februari tahun 
depan,” ujar Kepala Pusat Peneran-
gan Kementerian Dalam Negeri 
(Kapuspen Kemendagri) Arief M 
Eddie di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Arief, kebijakan ke-
mungkinan bisa berjalan dengan 
baik, karena saat ini Kemendagri 
lewat Direktorat Jenderal kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil 
(Ditjen Dukcapil) telah bekerja 

sama dengan sejumlah operasi 
telepon selular di Tanah Air, terkait 
penggunaan NIK e-KTP. Selain 
rencana registrasi ulang, pemer-
intah kata Arief juga berencana 
memberlakukan ketentuan khu-
sus. Setiap orang nantinya hanya 
diperkenankan maksimal meng-
gunakan tiga kartu perdana.

“Artinya, NIK itu hanya berlaku 
untuk mendaftar di tiga kartu 
telepon seluluar saja. Lewat dari 
itu tidak boleh,” ucap Arief.

Sebelumnya, Sekretaris Ditjen 
Dukcapil Kemendagri I Gede 
Suratha mengatakan, saat ini 
tercatat ada 35.290.719 pengguna 
telepon selular yang NIK-nya 
terdaftar dalam kartu perdana.

R i n c i a n n y a ,  T e l k o m -
sel 23.135.293 jiwa, Indosat 
(8.033.792), XL (2.349.461), 
Smartfren (1.248.756), Telkom 
Indihome (181.627), Three 
(151.163), dan telkom indihome 
(190.627).(gir/jpnn)

FOTO: PIXABAY

ILUSTRASI

JAKARTA - Kementerian Perta-
nian (Kementan) optimis Indone-
sia mampu menjaga swasembada 
beras secara berkelanjutan, meski 
sudah memasuki musim taman 
kembali pada Oktober 2017-Maret 
2018. Setelah sejumlah daerah 
mengeluh kekeringan, kini hujan 
sudah mulai turun. 

“Berdasarkan laporan dari se-
jumlah daerah, sekarang sudah 
memasuki musim hujan. Artinya, 
petani siap menyemai benih dan 
mengolah tanah untuk tanam padi 
pada musim ini,” ujar Kepala Pusat 
Data dan Sistem Informasi Kemen-
tan, Suwandi, dalam keterangan 
tertulis, kemarin (8/10).

Dilansir dari laman Badan Mete-
orologi, Klimatologi, dan Geofi sika 
(BMKG), sejumlah provinsi mulai 
memasuki musim hujan di bulan 
Oktober-November. Misalnya, di 
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, Sumatera Selatan, Riau, 
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, 
Jambi, Lampung, Jawa Barat, dan 
DIY.

Juga Kalimantan Tengah, Kali-
mantan Barat, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan, Jawa Ten-
gah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTB, 
Maluku, Maluku Utara, semua 
wilayah Sulawesi, Papua Barat 
dan Papua. BMKG pun mempre-
diksikan, sebagian besar wilayah 
daratan Provinsi Kepulauan Bang-
ka Belitung pada Minggu (8/10) 
berpotensi diguyur hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat 
disertai petir.

Bahkan pada bulan Oktober 
ini, di Cilacap, Pangandaran dan 
Ciamis curah hujan tinggi sehingga 
terjadi banjir. Di bulan September 
pun telah terjadi di Solok Selatan, 
Sumatera Barat dan Landak, Kali-

mantan Barat.
Kementan, kata Suwandi, me-

nargetkan luas tanam padi pada 
musim Okmar lebih tinggi lagi 
dibanding periode sama tahun 
sebelumnya. “Sentra padi utama 
antara lain di Provinsi Jatim, Jabar, 
Jateng, Sulsel, Lampung, Sumsel, 
Sumut, dan lainnya,” paparnya.

Sebagai informasi, luas lahan 
tanam pada musim Oktober-Maret 
2016-2017 mencapai 9,35 juta hek-
tar. Luas tersebut, 596 ribu hektar 
(6,8 persen) lebih tinggi dibanding 
periode sama tahun sebelumnya 
yang hanya 8,76 juta hektar.

“Selanjutnya, berdasarkan data 
luas tanam padi Okmar 2016-2017 
dan April-September (asep) 2017 
surplus lebih tinggi dibandingkan 
periode sama tahun sebelumnya, 
kami yakin produksi padi 2017 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
sebelumnya dan mampu menjaga 
swasembada secara berkelanjutan, 
tidak perlu impor beras,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 
Biro Humas dan Informasi Publik 
Kementan ini menambahkan, 
hingga kini stok beras di Badan 
Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 
1,52 juta ton. Sehingga, stok aman 
untuk memenuhi kebutuhan beras 
hingga tujuh bulan ke depan atau 
April 2018, sementara nanti Feb-
ruari hingga April akan panen raya 
padi, sehingga penyerapan gabah 
akan meningkat.

Kementan diketahui tidak menge-
luarkan rekomendasi impor beras 
sejak Januari 2016 hingga sekarang. 
Ketersediaan beras jauh di atas ke-
butuhan nasional. Kekeringan dan 
serangan hama yang mengganggu 
produksi jauh di bawah batas toler-
ansi sebesar 5 persen dari luas areal 
tanam.(ika/JPC)

FT:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

MAKRO: Seorang pekerja tengah sibuk memindahkan beras untuk dipak.



 K E C A M ATA N  Ke b o n -
p e d e s  j u g a  s a l a h  s a t u 
wilayah di Kabupaten Suk-
abumi ya ng berbatasan 
langsung dengan Kota Suk-
abumi, di samping Cisaat, 
Sukaraja,  Gununggur uh 
dan Cicurug. Ada lima desa 
yang menyelimuti Keca-
matan Kebonpedes. Desa-

desa itu, antara lain Desa 
Kebonpedes,  Sasagaran, 
Bojongsawah, Cikaret, dan 
Jambanenggeng. Hampir 
d o m i n a s i  p e n d u d u k  d i 
Kecamatan Kebonpedes 
mencari rezeki Allah den-
g a n  b e r t a n i .  " M e n j a d i 
buruh tani/petani (peng-
garap dan petani pemilik 

lahan),"terang Camat Ke-
bonpedes, Tamtam Alam-
syah, S.IP kepada Radar 
Sukabumi belum lama ini. 

   Hasil  pertanian yang 
diperlihatkan dengan per-
sawahan yang mengham-
par hijau sangat mendu-
kung kecamatan berpen-
duduk lebih kurang 31 ribu 
jiwa ini menjadikan sektor 
per tanian padi  menjadi 
p r i m a d o n a  k e c a m a t a n . 
"Para warga (buruh tani) 
ada yang mengusahakan 
panen padi organik dan 
non organik," terangnya 
kembali. Acap kali panen, 
padi-padi yang kemudian 
dari gabah digiling menjadi 
beras kemudian dikemas 
dalam karung untuk seba-

gian dijual dan kebutuhan 
konsumsi sehari-hari. La-
han pertanian ini mendo-
minasi desa-desa yang ada 
di Kecamatan Kebonpedes.

  Sektor perikanan, khu-
s u s n ya  p e t e r na k a n  l e l e 
d u m b o  m e n ja d i  f av o r i t 
warga untuk dibudiday-
a k a n .  H a s i l n y a  d i g u -
nakan untuk kebutuhan 
sehari-hari.  "Peternakan 
lele  dumbo bisa  di l ihat 
di Desa Kebonpedes dan 
B o j o n g s aw a h, " s e b u t n ya 
kembali. 

Camat mengatakan, para 
peternak lele dumbo ini 
d i b a g i  a d a  y a n g  p e m -
b e n i h a n  a d a  j u g a  y a n g 
p e m b e s a r a n .  " Ha s i l n y a 
k e b a n y a k a n  d i j u a l  d i 

t u k a n g - t u k a n g  ( p e c e l ) 
lele,"terangnya. 

 Satu lagi potensi yang 
berkembang di Kecamatan 
Kebonpedes adalah sek-
tor usaha kecil menengah 
(UKM). Di Kecamatan Ke-
bonpedes ada usaha kera-
jinan daur ulang bungkus 
kopi menjadi taplak yang 
berada di Desa Sasagaran. 
Ada juga UKM tanaman 
hidroponik yang dikebang-
kan di  Kampung Bojon-
gringkung Desa Sasagaran. 
Potensi lainnya yang tam-
pak di wilayah Kecamatan 
Kebonpedes adalah sektor 
pariwisata di mana salah 
satunya dengan adanya 
Pariwisata Bukit Baros di 
Desa Sasagaran.(*)

PRO OTONOMI 15SENIN, 9 OKTOBER 2017 

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

“ In i  a d a l a h  mu s i b a h, 
s e m o g a  s e m u a n y a  d i -
b e r i k a n  k e s a b a r a n . 
S e m o g a  k i t a  s e m a k i n 
b e r s y u ku r  at a s  n i k mat 

Tu h a n  d a l a m  k o n t e k s 
alam ini,” ujarnya. 

 Sementara itu, Kepala 
Desa Cibitung,  Ij i  Fah-
r u d i n  m e n g a p r e s i a s i 
kepedulian KBNU kepada 
masyarakatnya, yang ter-

dampak bencana banjir 
bandang. 

“Alhamdulillah, saat ini 
kondisinya sudah berang-
sur pulih. Namun, akibat 
bencana kemarin, sejum-
lah fasilitas, infrastruktur 

dan pemukiman warga 
banyak yang tergenang 
dan rusak. Atas bantuan 
ini,  kami ucapkan teri-
makasih kepada KBNU 
a t a s  k e p e d u l i a n n y a ,” 
pungkasnya. (Cr15/d). 

KBNU Bantu Korban Banjir

“Berjalan kaki selama 30 
menit setiap harinya itu 
bisa menjaga kebugaran 
tubuh kita,  menguran-
gi  dan menghindarkan 

dari berbagai penyakit. 
Ma k a n ya  i n i  ha r u s  d i -
galangkan dikalangan ma-
syarakat,” pintanya.

 Ji k a  b e ro l a h ra ga  b e -
rat sulit dilakukan setiap 
ha r i n y a,  m i n i ma l  k at a 

Mar wan bisa menyem-
patkan berjalan kaki se-
tiap harinya. Harapannya 
tentu, kesehatan dan ke-
bugaran tubuh terjaga dan 
akhirnya drajat kesehatan 
semakin meningkat. “Saya 

harap, warga masyarakat 
Kabupaten Sukabumi sa-
dar bahwa jalan itu sehat 
dan saya harap warga juga 
membudayakan olahraga 
dan hidup sehat,” harap-
nya. (Cr10/d).

Bupati Ajak Warga Berolahraga

 Informasi yang dihim-
pun Radar Sukabumi, ketiga 
pelaku yang diamankan itu 
ialah RAM (25), warga Kam-
pung Simpangtiga Cibare-
hong, RT 04/06, Desa Jag-
amukti, Kecamatan Surade, 
RR (24), warga Kampung 
Sala Eurih, RT 03/05, Kelura-
han/Kecamatan Surade dan 
BM (25), warga Kampung 
Tegalpari, RT 08/ 03, Desa/
Kecamatan Gunung Puyuh. 

 Kasat Narkoba Polres Suk-
abumi, AKP Jajang Tardiana 
menjelaskan, tiga pelaku 
terbukti telah menyalahi 
tindak pidana penyalahgu-
naan narkoba jenis daun 
ganja kering. Hal itu terbukti 
saat petugas melakukan 
penggeledahan di kediaman 
salah seorang tersangka. 
“Mereka terbukti memiliki 
ganja kering siap edar yang 
dikemas dalam paket ke-
cil senilai Rp500 ribu,” pa-
parnya kepada Radar Suka-

bumi, kemarin (8/10). 
 Jajang mengatakan, pen-

angkapan ketiga pelaku itu 
berawal dari laporan ma-
syarakat yang resah dengan 
perbuatan para tersang-
ka. Petugas pun langsung 
melakukan penyelidikan. 
Setelah dianggap meya-
kinkan, pelaku pun langsung 
ditangkap tanpa melakukan 
perlawanan. “Kami tangkap 
ketiganya sekitar pukul 18.30 
WIB, Jumat (6/10) lalu di 
kediaman masing-masing,” 

imbuhnya. 
 Menurut Jajang, dari tan-

gan pelaku, petugas berhasil 
mengamankan sejumlah 
barang bukti berupa 11 pa-
ket ganja siap edar dan dua 
unit handphone. 

“Jadi si RAM ini dapat ba-
rang dari RR dengan harga 
Rp500 ribu, makanya kita 
langsung lakukan penge-
jaran di rumahnya RR dan 
ternyata ada tiga paket ba-
rang bukti yang ditemukan,” 
terangnya. (Cr10/d)

Polisi Tangkap Pengedar Ganja

mengatakan, di Desa Wana-
sari tidak ada bentuk usaha 
dan struktur pengurus yang 
dijalankan oleh Bumdes. 
Anehnya kendati begitu, 
anggaran Rp35 juga tetap 
dikeluarkan yang dibuk-
tikan di dalam Laporan 
Pertanggungjawaban (LPj) 
pemerintah desa.  “Me-
mang benar, di desa kami 
uangnya ada tapi alokasi 
dan struktur Bumdes-nya 
tidak ada. Jadi jika sudah 
begitu kan ada kemung-
kinan uangnya digunakan 
untuk keperluan pribadi,” 
paparnya kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (8/10). 

 Menurutnya, masalah di 
Desa Wanasari, sebetulnya 
bukan hanya pada anggaran 

Bumdes yang diduga fi ktif. 
Melainkan masih ada lagi 
dugaan penyalahgunaan 
anggaran lainnya, seperti 
menyangkut dana alokasi 
desa (DAD) untuk modal 
belanja barang. “Anggaran 
DAD buat penyelenggaraan 
pemerintah desa model be-
lanja barang seperti Genset, 
TV, Parabola dan lain-lain-
nya itu tidak dibelanjakan, 
tapi dalam laporan jadi 100 
persen,” ungkapnya. 

 Bahkan, anehnya lagi 
i n s e n t i f  u n t u k  RT / R W 
disebutkan dalam lapo-
ran pertahun kurang lebih 
senilai Rp24 juta. Ketika 
disalurkan, harusnya se-
tiap orang menerima Rp50 
ribu dalam sebulan. Na-
mun faktanya, setiap orang 
hanya diberikan Rp100 ribu 

dalam setahun. “Insentif 
RT/RW anggaran pertahun 
kurang lebih 24 juta. Jika 
dibagi rata, masing-masing 
mendapat Rp50 ribu per 
bulan, namun yang turun 
hanya Rp100 ribu pertahun 
untuk satu orang. Ini kan 
sudah tidak sesuai lagi,” 
tandasnya. 

 Mendengar informasi itu, 
Kades Wanasari, Dadun 
menyebutkan, informasi ad-
anya anggaran Bumdes yang 
tidak jelas penggunaannya 
itu sangatlah tidak benar. 
Sebab, ia mengklaim saat ini 
Bumdes di desanya itu ten-
gah berjalan. “Informasi itu 
sangat tidak benar, Bumdes 
saat ini sedang berjalan. Jadi 
tidak benar kalau Bumdes di 
desa kami tidak ada,” aku-
nya. (Cr10/t)

Dana Bumdes Wanasari Disoal
“Sudah tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupat-
en Sukabumi nomor 4 tahun 
2016 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD) tahun 
2016-2021. Dimana kami 
terus berupaya meningkat-
kan pelayanan kesehatan 
dan antisipasi penyebaran 
rabies” jelasnya saat acara 
Peringatan Hari Rabies Se-
dunia (World Rabies Day 
) tahun 2017, di Sekolah 

Model, Kecamatan Cikem-
bar, Sabtu (07/10).

 Selain itu, lanjut Adjo, 
Pemkab Sukabumi juga telah 
mengeluarkan surat edaran 
terkait soal kewaspadaan 
terhadap penyakit yang dise-
babkan oleh gigitan anjing 
itu. “Pelaksanaan vaksinasi 
terhadap hewan peliharaan 
yang dilaksanakan pada 
bulan wajib rabies (buwara) 
serta melaksanakan kontrol 
populasi  melalui gerakan 
jumat eliminasi (Jumel) dan 
sterilisasi,” sambungnya. 

 Sementara itu, Dirjen Pe-
ternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementrian Per-
tanian, I Ketut Diarmite 
mengatakan, keberhasi-
lan program pengendalian 
dan penanggulangan rabies 
sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan seluruh lapisan 
masyarakat. “Baik keakti-
fan petugas kesehatan dan 
kesehatan hewan, prilaku 
pemilik hewan, partisipasi 
masyarakat luas, keberhasi-
lan sosialisasi, penyediaan 
logistik dan difahaminya 

ekologi anjing,” ucapnya. 
 Dengan adanya program 

KIE berkelanjutan, Ketut 
meyakini bisa menciptakan 
masyarakat yang lebih ber-
tanggungjawab dalam peme-
liharaan hewan (responsible 
pet ownership). 

“Untuk mencapai target 
tersebut sangat berat, se-
hingga evaluasi harus di-
lakukan untuk menyesuaikan 
target-target baik ditingkat 
kabupaten/kota, provinsi 
maupun tingkat nasional,” 
pungkasnya. (cr15/t)

 U n t u k  m e y a k i n k a n 
laporan ke KPK itu benar 
adanya, lanjut Bakti, me-
mang seharusnya KPK tu-
run langsung melakukan 
pemeriksaan. Siapa saja 

yang terlibat dalam per-
soalan ini, demi tegaknya 
hukum, maka semua yang 
terkait harus dimintai ket-
erangan. “Hari ini semua 
pihak punya argumen mas-
ing-masing berikut dengan 
bukti yang mereka miliki. 

Supaya hal ini tidak men-
jadi opini liar, lebih baik 
KPK turun dan melakukan 
pemeriksaan,” pungkasnya.

 Hingga berita ini ditulis 
dan dikorankan, Ketua 
DPRD Kabupaten Suka-
bumi, Agus Mulyadi belum 

bisa memberikan komen-
tar terkait persoalan ini, 
meskipun wartawan koran 
ini sudah mencoba men-
ghubungi melalui telepon 
seluler miliknya. 

 Sebelumnya telah diberi-
takan, DPRD Kabupaten 

10 Kecamatan Rawan Rabies

Sukabumi berjanji akan 
segera memanggil Direk-
tur RS Sekarwangi untuk 
diminta keterangannya. 
“Secepatnya kami bakal 
melakukan pemanggilan 
untuk (komunikasi) den-
gan Dirut RS Sekarwangi,” 
ujar Ketua DPRD Kabu-
paten Sukabumi, Agus Mu-
lyadi saat dihubungi Radar 
Sukabumi, belum lama ini.

 Menurut Agus, jika me-
mang dalam pengadaan 
alat  kesehatan (Alkes) 

tahun 2014 ini terdapat 
persoalan dan dugaan tin-
dak pidana korupsi seperti 
yang dilaporkan Lembaga 
Swadaya Masyarakat Ban-
gun Kesejahteraan Rakyat 
Sukabumi itu benar terjadi, 
maka pihak RS Sekarwangi 
harus mempertanggung-
jawabkannya di hadapan 
hukum. “Tapi fakta hari ini, 
pengadaan Alkes itu sudah 
diperiksa BPK dan reko-
mendasinya pun sudah 
diselesaikan. Tapi kita lihat 

saja nanti, bila memang 
ada, ya harus bertanggung 
jawab,” imbuhnya. 

 Seharusnya, lanjut Agus, 
RS Sekarwangi harus be-
rani menunjukan bukti 
pengembalian kelebihan 
pembayaran kepada pub-
lik. Hal ini untuk meya-
kinkan publik, bila persoa-
lan itu sudah diselesaikan. 
“Harusnya semua diper-
lihatkan bukti-buktinya, 
jangan setengah-setengah,” 
jelasnya.(ren)

Komisi IV Harus Diperiksa
TERUSAN SUKABUMI EKSPRES

Sektor Pertanian, Andalan Primadona Kecamatan Kebonpedes
Sektor pertanian dari dulu hingga kini masih 

menjadi primadona andalan Kecamatan 
Kebonpedes. Begitu pula di sektor perikanan, 

peternakan lele dumbo menjadi favorit 
masyarakat Kecamatan Kebonpedes yang 

digeliatkan.

Laporan Didiet Rahma Aditya

FOTO:DIDIT/RADARSUKABUMI

KOMPAK: Camat Kebonpedes, Tamtam Alamsyah, S.IP foto bersama dengan para pegawai Kecamatan Kebonpedes.

Dambakan 
Berdirinya SMAN 
dan Pengalihan 

Kantor 
Kecamatan 

C A M AT  Kebonpedes,  Tamtam Alam-
syah, S.IP mengharapkan di Kecamatan 
Kebonpedes terbangun SMAN. Hal ini 
untuk meningkatkan pemerataan di sektor 
pendidikan. "Di wilayah Kecamatan Kebon-
pedes baru memiliki dua SMA Kejuruan 
swasta,"terangnya. 

Ia berharap dengan adanya SMAN yang 
bisa diplot di tengah-tengah kecamatan 
dapat melayani pendidikan dengan optimal 
ke depannya. Tidak hanya SMAN, pihaknya 
juga berharap agar kantor pelayanan keca-
matan bisa dialihkan/dipindah di tengah-
tengah wilayah Kecamatan Kebonpedes.

 "Hal ini untuk mempermudah pelay-
anan terhadap masyarakat Kecamatan 
Kebonpedes,"tuturnya seraya berharap agar 
harapan mewujudkan SMA Negeri Kebon-
pedes dan pengalihan kantor Kecamatan 
Kebonpedes bisa terwujud. (dit) 

Tamtam Alamsyah, S.IP, Camat Kebonpedes 
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Komisi IV Harus Diperiksa
CIBADAK - Lembaga Kajian 

Kebijakan dan Transparansi 
Anggaran Sukabumi (LK-
2TAS) angkat bicara soal 
pelaporan Rumah Sakit Sek-
ar wangi ke Komisi  Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
terkait pengadaan alat kese-
hatan (Alkes) tahun anggaran 

2014. Dalam hal ini, LK2TAS 
meminta, selain rumah sakit, 
Komisi IV DPRD waktu itu 
juga harus turut diperiksa.

 “Kalau laporan ini ditindak 
lanjuti, kami kira tidak hanya 
pihak rumah sakit yang harus 
diperiksa, Komisi IV waktu 
itu pun harus turut diperik-

sa. Mereka kan mitra kerja” 
ujar Ketua Divisi Informasi 
dan Publikasi LK2TAS, Bakti 
Danurhadi kepada Radar 
Sukabumi, kemarin (8/10).

 Menurut Batki, perlunya 
dimintai keterangan pihak 
Komisi IV DPRD Kabupaten 
Sukabumi dalam kasus ini, 

karena pengalokasian dan 
penggunaan anggaran di 
rumah sakit sejatinya dik-
etahui pihak legislatif. Se-
hingga, untuk menjelaskan 
persoalan dugaan tindak 
pidana korupsi ini, Komisi IV 
DPRD waktu harus diperiksa 
dan dimintai keterangan-

nya. “Komisi IV pada waktu 
itu pasti tahu anggaran ini, 
makanya kami rasa,  saat 
nanti dalam tindak lanjut 
laporan ini, KPK harus juga 
memeriksa DPRD waktu itu,” 
terangnya.

Terkait Laporan Tipikor di RS Sekarwangi

KBNU Bantu Korban Banjir

FOTO: IST 

PEDULI: KBNU Kabupaten Sukabumi saat menyerahkan bantuan sembako kepada korban terdampak banjir 
bandang Cibitung, Kecamatan Cibitung.

CIBITUNG - Banjir ban-
dang yang menerjang Ke-
camatan Cibitung beberapa 
waktu lalu, menggerakan 
hati sejumlah pihak untuk 
membantu meringankan 
para korban yang terdam-
pak. Seperti Keluarga Besar 
Nahdlatul Ulama (KBNU) 
Kabupaten Sukabumi yang 
turut peduli atas musibah 
bencana tersebut. 

 Koordinator Nahdliyin 
Muda Sukabumi, Wing Wing 
Suhendar menjelaskan, ban-
tuan yang disalurkan me-
lalui NU Peduli itu sebagai 
bentuk kepedulian antara 
sesama. 

“Bantuan ini hasil donasi 
yang terkumpul dari KBNU 
untuk warga Desa Cibitung, 
Kecamatan Cibitung yang 
terdampak akibat bencana 
beberapa waktu lalu,” jelas-
nya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (8/10). 

 Menurut Wing Wing, ban-
tuan yang diserahkan ke-
pada para korban itu beru-
pa sembilan bahan pokok 
(Sembako), pakaian dan 
berbagai keperluan sehari-
hari. “Dalam penyaluran ini, 

kami juga bersama sahabat-
sahabat Ansor dan Ban-
ser. Semoga, apa yang kami 
berikan dapat meringankan 
warga yang terdampak ben-

cana di sini,” sambungnya. 
 Tidak hanya memberi-

kan bantuan, KBNU juga 
mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk bersama-

sama merawat dan mencin-
tai alam supaya terwujudnya 
keseimbangan alam. 

Dana Bumdes 
Wanasari Disoal

SURADE - Penggunaan dana desa di Pemer-
intah Desa Wanasari, Kecamatan Surade 
menuai persoalan. Pasalnya, warga menduga 
ada anggaran yang dicairkan senilai Rp35 juta 
tapi pelaksanaannya tidak jelas. 

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
dugaan penggunaan anggaran yang tidak 
jelas itu untuk Badan Usaha Milik Desa (Bum-
des). Karena, bentuk usaha yang dijalankan 
oleh Bumdes di desa itu saat ini tidak jelas. 
Bahkan, struktur untuk menjalankan Bumdes 
pun dirasa warga tidak ada. 

 Salah seorang warga yang tidak ingin dise-
butkan namanya karena alasan keamanan Bupati Ajak Warga 

Berolahraga
PALABUHANRATU - Bupati 

Sukabumi, Marwan Hamami 
mengajak seluruh masyarakat 
Kabupaten Sukabumi untuk ter-
us menjaga kesehatan dengan 
mengintensifkan diri berolah-
raga. Ajakan tersebut mengin-
gat, saat ini penyakit mudah 
menyerang diri seseorang. 

 “Kami mengajak seluruh ma-
syarakat untuk menyempatkan 
diri berolahraga, minimal 30 
menit dalam sehari,” ujar Mar-
wan Hamami saat  melepas 
peserta jalan sehat dalam rang-
kaian acara HUT Kabupaten 
Sukabumi ke-72 di Palabu-
hanratu, kemarin.

 Menurut Marwan, tingginya 
penunjang sarana transportasi 

diera modern ini membuat ma-
syarakat jarang menggerakan 
tubuhnya. Hal ini tentunya, 
mempermudah penyakit masuk 
dan merusak kondisi kesehatan 
tubuh. 

“Maka dari itu, mari kita sama-
sama jaga kondisi kesehatan 
kita dengan rutinitas olahraga,” 
imbuhnya. 

 Berjalan atau berolahraga se-
lama 30 menit, lanjut Marwanm 
dinilai akan sangat bermanfaat 
untuk kesehatan tubuh. Dis-
amping tubuh menjadi bugar, 
juga waktu 30 menit akan dapat 
menghindarkan diri dari bera-
gam penyakit tubuh. 

MERIAH: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat melepas ribuan peserta jalan santai di Palabuhanratu, kemarin.

Polisi Tangkap 
Pengedar Ganja

SUKABUMI - Perkara tindak pidana pe-
nyalahgunaan Narkotika, seperti tidak ada 
hentinya dikalangan pemuda. Ancaman hu-
kuman yang dijerat ketika terbukti memiliki 
barang haram tersebut pun terkesan tidak 
berpengaruh terhadap pengalahgunaan nar-
koba. Terbaru, Sat Narkoba Polres Sukabumi 
menciduk tiga pemuda sekaligus di Kampung 
Simpangtiga Cibarehong, Desa Jagamukti, 
Kecamatan Surade, belum lama ini. Dari 
ketiganya, polisi menemukan barang bukti 
berupa narkoba jenis ganja. 

10 Kecamatan 
Rawan Rabies

CIKEMBAR - 10 kecamatan di Ka-
bupaten Sukabumi tercatat sebagai 
wilayah yang rawan penyebaran 
penyakit rabies. Pemkab Sukabumi 
pun terus berupaya meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan kesehatan 
dengan mengeluarkan Surat Edaran 
Bupati tentang kewaspadaan terha-
dap rabies, melalui Komunikasi, In-
formasi dan Edukasi (KIE).

 Data yang dihimpun Radar Sukabu-
mi, 10 kecamatan itu ialah Kecamatan 
Cidolog, Jampangtengah, Cikembar, 
Cisolok, Cimanggu, Tegalbuleud, 
Purabaya, Curugkembar, Nyalindung 
dan Kecamatan Gegerbitung. Semen-
tara jumlah kasusnya, hewan yang 
dinyatakan positif rabies sebanyak 
7 kasus. Sedangkan, jumlah korban 
yang digigit sebanyak 96 kasus dengan 
jumlah korban meninggal 3 orang.

 Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sard-
jono menjelaskan, Pemkab Sukabumi 
terus berupaya meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Kabupaten 
Sukabumi melalui peningkatan pelay-
anan kesehatan. 

FOTO: IST 

VAKSIN: Kementrian Kesehatan, Pemkab 
Sukabumi saat memberikan vaksin rabies pada 
acara Peringatan Hari Rabies Sedunia (World 
Rabies Day) tahun 2017 di Sekolah Model 
Cikembar, Sabtu (07/10).
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